POLITIEKE AVOND 27 oktober 2014
20.00 UUR POLITIEK FORUM AGENDA
Voorzitter : Ed Grootaarts
Technische vragen van te voren stellen via de mail
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Fietsnota 2014-2020
Met de fietsnota ligt er een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige
fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is
het stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal
veilig en fijnmazig fietsnetwerk. Ter besluitvorming door de raad.
4. Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis
De vraag aan het Politiek Forum is wensen en bedenkingen mee te geven bij het
ontwerpbesluit om per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis op te richten. Ter
bespreking.
5. Beleidsplan Participatiewet
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de Wet werk en
bijstand (WWB). Dit beleidsplan biedt de kaders en keuzes waarbinnen de Participatiewet
uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de
gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB. Ter
besluitvorming door de raad.
6. Veiligheidshuis Hollands-Midden
In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met deelname aan het Veiligheidshuis
en de regionale financiering. Ter besluitvorming door de raad.
7. Regio
Voor het innemen van formele standpunten in de Algemeen Besturen van de
gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking
plaats in het Politiek Forum en/of de raad.




AB Gevulei 29 okt. 2014 Nog geen AB-stukken ontvangen.
AB ODWH 3 nov. 2014 Nog geen AB-stukken ontvangen.
AB Holland Rijnland 29 okt. 2014 Vervallen

Bij voldoende tijd:
8. Rekenkamer rapport regionaal investeringsfonds
Het rapport is op 9 juli 2014 tijdens een presentatieavond toegelicht. Ter bespreking.
9. Rondvraag
10. Sluiting

PAUZE
21.30 UUR* BESLUITVORMING RAAD AGENDA
Voorzitter : Laila Driessen
1. Opening
2. Vaststellen agenda

3. Vragenronde en mededelingen
4. Veiligheidsregio Hollands-Midden zienswijze 2e wijziging programmabegroting 2014
Vraag aan de raad is in te stemmen met deze zienswijze. NB de zienswijze dient 31 oktober
as. bij de VRHM te zijn.
5. Moties vreemd aan de orde van de dag
 Motie PvdA over de Voedselbank.
 Aangekondigde motie GroenLinks over veiligheid tunnelbak A4
6. Verordening Jeugdhulp 2015
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdhulpwet
verplicht de gemeente een verordening op te stellen over de jeugdhulpvoorzieningen en de
toegang. De verordening moet voor 1 november 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
7. Programma Jeugdhulp 2015
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl.
In dit voorstel is de vraag aan de raad het inkoopdocument Jeugdhulp 2015 vast te stellen,
budget beschikbaar te stellen voor regionale inkoop en budget te reserveren voor lokale
uitvoering.
8. Verordening maatschappelijke ondersteuning
Besproken in Politiek Forum op 6 oktober jl.
Vraag aan de raad is deze verordening vast te stellen. Deze verordening geeft uitvoering aan
het plan Invoering WMO 2015 en beschrijft de toegangsprocedure tot de maatschappelijke
ondersteuning vanaf 1 januari 2015.
9. Lijst van toezeggingen en moties
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de
Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is:




Onderzoek maatregelen terugdringen verkeerslawaai - College komt terug op
mogelijkheden en gevolgen naar voren halen in planning stil asfalt Persant
Snoepweg;
Wet Maatschappelijke Ondersteuning - College komt voor de raad van 27 okt.
2014 terug op vragen over de controle bij de jeugdhulp en de WMO en op de
clientenondersteuning (betreft agendapunt 7);
Programma Jeugdhulp - College stuurt de (financiële) risicomatrix z.s.m. naar de
raad (betreft agendapunt 6).

10. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven?
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 24 oktober voor
12.00 uur).
11. Vaststellen besluitenlijst raad 6 oktober jl.
12. Sluiting
Leiderdorp, 14 oktober 2014
namens de voorzitter van het Politiek Forum,
mw. J.C. Zantingh, griffier
*De aanvangstijd is indicatief
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BESLUITEN

Afdeling:

Beleid

Onderwerp:

Fietsnota 2014-2020

Leiderdorp,

6-10-2014

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van college van burgemeester en w ethouders 15 juli 2014, nr. 2014i00415;
gezien het advies van het Politiek Forum van 6 oktober 2014;
gelet op het bepaalde in de Gemeentew et;

b e s l u i t:

1. De raad besluit de Fietsnota 2014-2020 vast te stellen waarvan de belangrijkste
onderdelen zijn:
- Het percentage fietsverplaatsingen in de komende zes jaar met vijf procent laten
toenemen door het ontw ikkelen van een volw aardig, sociaal veilig, fijnmazig
fietsnetw erk;
- Het stellen van voorkeurskenmerken w aaraan fietsvoorzieningen moeten voldoen;
- Het hernieuw de fietsnetw erk vast te stellen met primaire en secundaire
fietspaden;
- Het maatregelenpakket om ontbrekende schakels en knelpunten de komende jaren
op te pakken die zorgen voor het behalen van de doelstelling.
Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op
de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Beleid

Leiderdorp,

Onderwerp:

Fietsnota 2014-2020

Aan de raad.

6-10-2014

Beslispunten
1. De Fietsnota 2014-2020vast te stellen, waarvan de belangrijkste onderdelen zijn:
- Het percentage fietsverplaatsingen in de komende zes jaar met vijf procent laten
toenemen door het ontw ikkelen van een volw aardig, sociaal veilig, fijnmazig
fietsnetw erk;
- Het stellen van voorkeurskenmerken w aaraan fietsvoorzieningen moeten voldoen;
- Het hernieuw de fietsnetw erk vast stellen met primaire en secundaire fietspaden;
- Het maatregelenpakket om ontbrekende schakels en knelpunten de komende jaren
op te pakken die zorgen voor het behalen van de doelstelling.

1

Inleiding
1.a

In het kort

Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de auto
komt de fiets op de tweede plaats als het gaat om de meest gebruikt vervoerswijze. Met
name op korte afstanden (tot 7,5km) is het aandeel fietsverplaatsingen erg hoog. Op de
korte afstanden is de fiets dus goed alternatief voor de auto.
Met de fietsnota ligt er nu een integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het
huidige fietsnetwerk en het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de
fietsnota is het stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een
volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk.
Om een goede indruk te krijgen hoe het met het fietsklimaat is gesteld, heeft de
Fietsersbond een onderzoek (de Fietsbalans) gedaan en haar conclusies gedeeld. Op
basis van verschillende thema’s zijn doelstellingen geformuleerd die er voor moeten
zorgen dat het fietsgebruik in de toekomst te doen laten stijgen.
Slecht scorende onderdelen uit de Fietsbalans zijn; comfort (hinder), het fietsgebruik, de
verkeersveiligheid en de fietstevredenheid. Alle thema’s staan 1-op-1 met elkaar in
verbinding. Wanneer het fietsnetwerk er goed bijligt en veilig is, men snel kan doorrijden en
niet te lang hoeft te wachten bij verkeerslichten is de tevredenheid van de gebruiker groter.
In de Fietsnota is het huidige fietsnetwerk tegen het licht gehouden en wordt voorstel voor
aanpassing gedaan door de Fietsersbond en de gemeente. Het fietsnetwerk bestaat uit
een hoofdnetwerk (primair) en een autoluw (secundair) netwerk. Hierbij is sprake van een
sluitend netwerk voor alle fietsers. In het vernieuwde fietsnetwerk wordt aangesloten op
regionale fietsroutes en op belangrijke routes richting Leiden.
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In de Fietsnota zijn per categorie voorkeurskenmerken voor breedte, materiaalgebruik en
kleur aangegeven. Ook is bepaald hoe de voorrang op het betreffende fietspad is
geregeld. Zo is de herkenbaarheid gewaarborgd. Aan het einde van de Fietsnota is een
lijst opgenomen met maatregelen die voortkomen uit de Fietsbalans en het Burgerpanel.
Het gaat hier om ontbrekende schakels, gevaarlijke oversteken, obstakels, fietsparkeren
en educatie. Deze maatregelen worden de komende jaren opgepakt (al dan niet binnen de
planperiode).
1.b

Voorgeschiedenis

De fietsnota komt voort uit het coalitieakkoord 2010-2014 en het Uitvoeringsplan Integraal
Verkeer en Vervoersplan (IVVP). In beide documenten wordt het belang van de fiets
onderstreept en om deze reden is dan ook de Fietsnota 2014-2020 geschreven.
Tijdens het schrijven van het de Fietsnota is het nieuwe coalitieakkoord (2014-2018) tot
stand gekomen waarin de fiets een prominente plaats inneemt. “Wij zullen fietsverkeer
stimuleren in woord en daad”. Om aan te sluiten bij het nieuwe coalitieakkoord is bovenop
de fietsnota een “menukaart” gemaakt met verschillende fietsprojecten. Waarbij niet alleen
verkeerskundig is gekeken maar organisatiebreed naar mogelijkheden om de fiets op de
kaart te zetten in Leiderdorp. De “menukaart” is als bijlage aan het raadsvoorstel
toegevoegd. De raad heeft de mogelijkheid om uit deze “menukaart” projecten te kiezen
die zij belangrijk vindt voor de stimulering van het fietsverkeer.
1.c

Samenhang beleidsvelden

De Fietsnota hangt samen met het IBOR door de projecten die zijn opgenomen in de nota.
Daarnaast hangt de nota samen met het uitvoeringsplan IVVP. De nota komt voort uit het
uitvoeringsplan IVVP. Daarnaast heeft fietsen raakvlakken met het lokale
gezondheidsbeleid.
2

Beoogd effect
Het (verder) ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk
waarbij het aantal fietsverplaatsingen binnen de gemeente (<7,5km) van 29% zal stijgen
naar 35% in 2020.

3

Argumenten
1.1 De Fietsnota 2014-2020 waarborgt de kwaliteit voor de fietsvoorzieningen in de
gemeente.
Door de Fietsnota 2014-2020 vast te stellen kan uitvoering worden gegeven aan dit beleid
en aan de doelstelling om het procentueel aantal fietsverplaatsingen te doen laten stijgen.
Daarnaast leidt dit tot het vergroten van de leefbaarheid en bereikbaarheid.
1.2 Het vaststellen van de voorkeurskenmerken geeft duidelijke en transparante richtlijnen
waaraan fietsvoorzieningen moeten voldoen.
Bij ieder project worden afzonderlijk maten bepaald waaraan een fietsvoorziening moet
voldoen, waardoor het iedere keer anders uitpakt. Met de vaststelling van de
voorkeurskenmerken gelden er voor (toekomstige) fietsvoorzieningen dezelfde richtlijnen
waaraan zoveel mogelijk voldaan dient te worden.
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1.3 Het vernieuwde fietsnetwerk is een kwaliteitsverbetering ten opzichte van het
verouderde netwerk.
In het vernieuwde netwerk zijn zowel de bestaande routes als ontbrekende routes
opgenomen. De ontbrekende routes worden de komende jaren opgepakt en uitgevoerd
waardoor er een compleet netwerk ontstaat dat leidt tot meer gebruik van de fiets.
1.4 Maatregelen om knelpunten en ontbrekende schakels aan te pakken zijn opgenomen
in bestaande projecten en onderhoudsprogramma’s.
In het kader van bezuinigingen en verantwoord omgaan met de uitgaven worden de
genoemde maatregelen in hoofdstuk 6 gekoppeld aan bestaande projecten en
onderhoudsprogramma, het werk-met-werk maken.
4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
1.4 Extra maatregelen of maatregelen naar voren halen kosten extra budget.
Wanneer er wordt gekozen om maatregelen naar voren te halen of nieuwe projecten wil
realiseren kost dit extra geld. Deels kunnen de extra kosten worden opgevangen door
subsidies van de provincie. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de subsidies
aangevraagd bij de provincie. Voor aanvang van de werkzaamheden is duidelijk of deze
subsidies zijn toegekend door de provincie.

5

Duurzaamheid
Betere fietsvoorzieningen leiden tot meer comfort en veiligheid en daardoor tot een beter
gebruik van de fiets. Verder levert fietsgebruik een aantal gezondheids- en
milieuvoordelen.
Bewegingsarmoede en overgewicht zijn belangrijke veroorzakers van volksziekten.
Dagelijks een half uur fietsen reduceert het risico aanzienlijk en leidt tot een toename van
de gezondheid. Een beter gebruik van de fiets heeft voordelen zoals minder overlast van
auto’s en minder parkeerdruk en dus minder investering in dure autovoorzieningen wat ten
goede komt van het milieu.
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Communicatie en participatie
Bij de totstandkoming van de Fietsnota 2014-2020 zijn zowel het landelijk bureau als de
werkgroep van de Fietsersbond actief en intensief betrokken. Daarnaast is het burgerpanel
geraadpleegd en als laatste heeft het Trendteam van de gemeente (team van jongeren die
gevraagd en ongevraagd advies geven op onderwerpen die jongeren in Leiderdorp
belangrijk vinden) knelpunten/ ontbrekende schakels aangedragen. Hun inbreng is
verwerkt in de Fietsnota.
Na vaststelling door de gemeenteraad zal de Fietsnota op de website van de gemeente
worden geplaatst en komt er een bericht in het Leiderdorps Weekblad.

7

Kosten, baten en dekking
De kosten die gemaakt worden om de ontbrekende schakels/knelpunten op te lossen
worden deels gedekt uit het werk-met-werk. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van BDU
Duurzaam Veilig subsidies van de provincie. Deze subsidies worden jaarlijks aangevraagd
en met de beschikking hierover worden de overige kosten gedekt.

8

Evaluatie
In 2017 wordt de fietsnota tussentijds geëvalueerd. Halverwege het tijdspad van deze nota
is een moment ingeruimd om te kunnen beoordelen of de voorgenomen maatregelen
uitgevoerd zijn en of de planning van de nota wellicht bij moet worden gesteld.
Na de periode van deze fietsnota kan de Fietsbalans opnieuw worden uitgevoerd. Dan
wordt duidelijk of de maatregelen van deze periode zijn vruchten hebben afgeworpen en er
meer fietsverplaatsingen binnen Leiderdorp plaatsvinden.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:

1. Fietsnota 2014-2020
2. Menukaart Fiets

2014i00414
Z/14/005879/10750

Fietsnota
Fietsend door Leiderdorp 2014 - 2020

Bron: ongetemd.com

Status: Definitief

Fietsnota 2014-2020
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Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na
de auto komt de fiets op de tweede plaats als het gaat om de meest gebruikt
vervoerswijze. Met name op korte afstanden (tot 7,5km) is het aandeel
fietsverplaatsingen erg hoog. Op de korte afstanden is de fiets dus goed
alternatief voor de auto.

In de Fietsnota zijn per type fietsvoorziening voorkeurskenmerken voor breedte,
materiaalgebruik en kleur aangegeven. Ook is bepaald hoe de voorrang op het
betreffende fietspad is geregeld. Zo is de herkenbaarheid gewaarborgd.
Aan het einde van de Fietsnota is een lijst met maatregelen opgenomen die
voortkomen uit de Fietsbalans en het Burgerpanel. Het gaat hier om ontbrekende
schakels, gevaarlijke oversteken, obstakels, fietsparkeren en educatie. Deze
maatregelen worden de komende jaren getroffen (al dan niet binnen de
planperiode).

Waarom deze fietsnota?
De fietsnota komt voort uit het coalitieakkoord 2010-2014, coalitieakkoord
2014,2018 en het Uitvoeringsplan Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP). In
beide documenten wordt het belang van de fiets onderstreept en om deze reden
is dan ook de Fietsnota 2014-2020 geschreven. Met de fietsnota ligt er nu een
integrale en gerichte aanpak voor het verbeteren van het huidige fietsnetwerk en
het realiseren van enkele ontbrekende schakels. Het doel van de fietsnota is het
stimuleren van het fietsgebruik en het verder ontwikkelen van een volwaardig,
sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk.

Afstemming met belanghebbenden
De fietsnota is tot stand gekomen dankzij de inzet van de Fietsersbond, de
werkgroep voor de Fietsbalans en het Trendteam van de gemeente Leiderdorp.
Intern is er ook vanuit verschillende vakgebieden aan deze nota meegewerkt. De
input en het geleverde werk maken de fietsnota tot een breed gedragen nota.

Samenvatting

Fietsbalans
Om een goede indruk te krijgen hoe het met het fietsklimaat is gesteld, heeft de
Fietsersbond in opdracht van de gemeente een onderzoek (de Fietsbalans)
gedaan en haar conclusies gedeeld. Daarnaast is het Burgerpanel geraadpleegd
over de kwaliteit van de fietsvoorzieningen. Op basis van verschillende thema’s
zijn doelstellingen geformuleerd die er voor moeten zorgen dat het fietsgebruik
in de toekomst stijgt.
Slecht scorende onderdelen uit de Fietsbalans zijn; comfort (hinder), beleid op
papier, de verkeersveiligheid en de fietserstevredenheid. Alle thema’s staan 1-op1 met elkaar in verbinding. Wanneer het fietsnetwerk er goed bij ligt, veilig is,
men snel kan doorrijden en niet te lang hoeft te wachten bij verkeerslichten, is de
tevredenheid van de gebruiker groter.
Fietsnetwerk
In de Fietsnota is het huidige fietsnetwerk tegen het licht gehouden en aangepast
door de Fietsersbond en de gemeente. Het fietsnetwerk bestaat uit een
hoofdnetwerk (primair) en een autoluw (secundair) netwerk. Hierbij is sprake van
een sluitend netwerk voor alle fietsers. In het vernieuwde fietsnetwerk wordt
aangesloten op regionale fietsroutes en belangrijke routes richting Leiden.
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1. Inleiding
1.1

Algemeen

Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na
de auto komt de fiets op de tweede plaats als het gaat om de meest gebruikte
vervoerswijze. Met name op korte afstanden (tot 7,5km) is het aandeel
fietsverplaatsingen erg hoog. Op de korte afstanden is de fiets dus goed
alternatief voor de auto. Verschillende ontwikkelingen, zoals de elektrische fiets
zorgen er voor dat ook op langere afstanden het gebruik van de fiets toeneemt.
Waarom willen we als gemeente het fietsgebruik verder stimuleren? Dit zijn de
voornaamste redenen:
 De bereikbaarheid neemt toe;
Fietsers nemen minder plek in beslag dan dat auto’s doen. Meer fietsen
betekent dus meer capaciteit in het verkeerssysteem.
 De leefbaarheid neemt toe;
De fiets is het enige echte ‘zero emission vehicle’ in het personenvervoer.
Bovendien maken fietsen geen lawaai. Fietsers zorgen voor levendigheid op
straat, wat ten goede komt aan de sociale veiligheid.
 De gezondheid van burgers neemt toe;
Bewegingsarmoede en overgewicht zijn belangrijke veroorzakers van grote
volksziekten. Dagelijks een half uurtje fietsen reduceert het risico aanzienlijk
en leidt tot een toename van de gezondheid.
 De maatschappelijke participatie neemt toe;
Met de fiets kunnen mensen tegen lage kosten deelnemen aan het
maatschappelijk leven in de stad of dorp.

De fietsnota kon niet gemaakt worden zonder de inzet van en het onderzoek dat
is gedaan door de leden van de Fietsersbond en het onderzoeksteam van het
landelijk bureau. Zij hebben in 2013 de Fietsbalans voor de gemeente Leiderdorp
tot stand gebracht, die als onderlegger dient van de fietsnota.

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 vormt de beleidskeuzes, waarbinnen het gemeentelijk netwerk is
opgesteld. Binnen deze kaders wordt het gemeentelijke fietsbeleid opgesteld. In
hoofdstuk 3 worden de voorkeurskenmerken voor de verschillende typen
fietspaden beschreven. Hoofdstuk 4 laat het fietsnetwerk zien voor de gemeente.
In deze kaart zijn twee type fietsnetwerken te zien zoals we deze de komende
jaren willen nastreven.
Het laatste hoofdstuk geeft antwoord op de aanbevelingen die de Fietsersbond,
Burgerpanel en het Trendteam hebben gedaan om het fietsgebruik in Leiderdorp
te stimuleren.

In 2009 is in het Integraal Verkeer en Vervoersplan de eerste stap gezet om het
fietsen in Leiderdorp verder te stimuleren. De gemeente heeft hierin als ambitie
uitgesproken dat men de verkeersveiligheid wil verbeteren op de verschillende
fietsroutes en het fietsen te stimuleren door de fietsverbindingen met Leiden te
verbeteren.
De opgenomen doelstellingen leiden tot het opstellen van een fietsnota die het
vastgestelde beleid onderschrijft en versterkt. Het doel van de fietsnota is het
verder ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig fietsnetwerk.
Een kwalitatief goed fietsnetwerk kan namelijk leiden tot een hoger fietsgebruik.

Fietsnota 2014-2020
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2.

Beleidskeuzes

De fiets pakken of toch de auto? Het gebruik van de fiets heeft veel meer
voordelen. Naast dat het goed is voor jezelf is het ook goed voor de omgeving.
Minder geluidsoverlast, minder uitstoot, een betere leefbaarheid. Daarnaast is de
fiets een belangrijke schakel in de ketenmobiliteit (meestal als voor- en/of
natransport). Om voorgaande redenen zet de gemeente zich in voor het
stimuleren van het fietsgebruik. De doelstelling die is opgenomen is:
Het (verder) ontwikkelen van een volwaardig, sociaal veilig en fijnmazig
fietsnetwerk waarbij het aantal fietsverplaatsingen binnen de gemeente
1
(<7,5km) van 29% zal stijgen naar 35% in 2020.
Om de groei van het aantal fietsverplaatsingen daadwerkelijk te doen laten
stijgen is een fietsnetwerk dat samenhangend, veilig, aantrekkelijk, comfortabel
en direct is, cruciaal.
In de toekomst zal het aantal fietsers op middellange afstanden ( +/- 15km) gaan
toenemen. Hierbij zal de elektrische fiets een grote rol gaan spelen.
De algemene doelstelling is vertaald naar een aantal meer specifieke
doelstellingen en beleidskeuzes die mede aan de hand van de Fietsbalans
resultaten zijn vastgesteld.
De Fietsbalans beoordeelt het gemeentelijke fietsklimaat in Leiderdorp op elf
aspecten en vele onderliggende deelaspecten. Voor deze beoordeling is een groot
aantal objectief meetbare gegevens verzameld en geanalyseerd. Daarbij is
gebruik gemaakt van landelijk databestanden, enquêtes onder gemeentelijke
beleidsambtenaren en onder dagelijkse fietsers, een praktijkmeting van de
infrastructuur met een speciale meetfiets en meetauto en een praktijkonderzoek
2
fietsparkeren .

1

Figuur 1 Fietsbalansscore Leiderdorp

Figuur 1 laat zien welke score de gemeente Leiderdorp (oranje) heeft behaald.
Daarnaast is te zien wat de gemiddelde score is van de kleine gemeenten.
Uitgangspunt of ‘de stip op de horizon’ is om op de lange termijn te voldoen aan
de norm (blauwe lijn). In tijden van bezuinigingen is het reëel om op korte en
middellange termijn (6 jaar) te streven naar het gemiddelde van kleine
gemeenten. Om dit te bereiken zal vooral ingezet moeten worden op de thema’s
comfort (hinder), verkeersveiligheid, fietserstevredenheid en beleid op papier.
Ook de andere thema’s verdienen de aandacht. Om de doelstelling te behalen
worden in deze nota per thema verschillende beleidskeuzes gemaakt om het
fietsgebruik van de Leiderdorpers te bevorderen. De beleidskeuzes zijn gemaakt
aan de hand van de criteria die zijn gesteld in de Fietsbalans.

Resultaten 2004-2008 Fietsberaad,

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Kaarten+fietsgebruik+per+gemeente
2

Inleiding van de Fietsbalans Leiderdorp 2013
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2.1 Directheid
De directheid kan worden uitgedrukt in directheid in afstand en in tijd. Met de
directheid in afstand wordt in dit geval de mate van omrijden bedoeld. Hierbij
wordt de fietsafstand gedeeld door de hemelsbrede afstand. De uitkomst hiervan
is de omrijfactor.
Het omrijden dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Een omrijfactor van
1,2 wordt als wenselijk aangehouden.
Wel wordt opgemerkt dat de omrijfactor sterk afhankelijk is van de lengte van de
verplaatsing. Bij korte verplaatsingen kan de omrijfactor al snel heel groot
worden. Vaak wordt omrijden veroorzaakt door het ontbreken van schakels
binnen het netwerk. Door ontbrekende schakels op te lossen, zal de omrijfactor
worden gereduceerd.
“De 'omrijdfactor' is de verhouding tussen de lengte van de route over de weg en de
hemelsbrede afstand. De Ontwerpwijzer fietsverkeer geeft een norm voor de omrijdfactor
van maximaal 1,2 voor (hoofd)fietsroutes en 1,3 à 1,4 voor overige routes. Daarnaast geeft
de ontwerpwijzer als indicator voor de kwaliteit van het fietsnetwerk dat circa 70% van de
fietsverplaatsingen over de (hoofd)fietsroutes worden afgewerkt. Op basis daarvan
hanteren we in de Fietsbalans voor de omrijdfactor een norm van 1,25 (d.w.z. de route
over de weg is 1,25 maal de hemelsbrede afstand) en een interval van 0,1 (d.w.z. met
iedere 0,1 lager of hoger wordt de score een klasse beter dan wel slechter). Dat betekent
dat een omrijdfactor tussen 1,20 en 1,30 de score ‘goed’ oplevert.”

De directheid in tijd heeft te maken met de mate van vertraging die de fietser
oploopt. Hoeveel keer een fietsers moet stoppen geeft aan in welke mate
oponthoud een rol speelt in de verplaatsing. Om de directheid in tijd te
verbeteren wordt het aantal keer dat een fietser moet stoppen geminimaliseerd.
Het oponthoud dient zo veel mogelijk te worden beperkt. Een gemiddelde
snelheid van 15km/u wordt als wenselijk aangehouden.
“Oponthoud is de hoeveelheid tijd dat je onderweg stil moet staan, bijvoorbeeld door het
wachten voor een oversteek. Hierdoor wordt de reistijd langer en wordt afbreuk gedaan
aan de directheid van de route. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer wordt aangegeven dat
het oponthoud dient te worden geminimaliseerd. In de vorige editie van de ontwerpwijzer,
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'Tekenen voor de Fiets', werden normen gegeven voor de aanvaardbare hoeveelheid
oponthoud per gefietste kilometer, waarbij onderscheid gemaakt werd voor doorgaande
(15 sec/km), verdelende (20 sec/km) en ontsluitende (20 sec/km) fietsverbindingen. Op
basis van deze normen en het hierboven reeds genoemde 70% criterium hanteren we in de
Fietsbalans voor het oponthoud een norm van 16,5 seconde per kilometer en een interval
van 10 seconden per kilometer.”

De gemiddelde snelheid op een fietsverplaatsing wordt voornamelijk bepaald
door het aantal keer dat gestopt moet worden en de tijdsduur per stop (bijv.
wachttijden bij verkeerslichten).

2.2 Comfort
Onder comfort wordt verstaan de hinder van gemotoriseerd verkeer (in de
langsrichting) door het ontbreken van fietsvoorzieningen of verkeerde
fietsvoorzieningen en daarnaast de kwaliteit van de fietspaden.
Er wordt gestreefd naar fietsvoorzieningen die overeenkomstig zijn aan de
Duurzaam Veilig principes (een optimale scheiding tussen de verschillende
verkeersdeelnemers).
Het gaat hierbij om 50km/u wegen (of voormalig 50km/u wegen) die niet
e
conform duurzaam veilig zijn ingericht. (van der Haverlaan, Torenwacht, (1
e
gedeelte) van der Valk Boumanweg, Vossiuslaan, (1 gedeelte) Gallaslaan en
Heinsiuslaan).
Opgemerkt dient te worden dat op de Heinsiuslaan niet voldaan kan worden aan
de duurzaam veilig principes. De reden hiervan is, dat de ruimte simpelweg
ontbreekt voor een juiste inrichting.

2.3 Aantrekkelijkheid
Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer van het CROW vallen onder
aantrekkelijkheid de psychologische factoren die in het algemeen in termen van
beleving zijn uit te drukken. Naast sociale veiligheid is het weinig hinder
ondervinden van het autoverkeer een ander belangrijk aspect. De Fietsersbond
heeft in de Fietsbalans gekozen om dat laatste aspect te meten door middel van
geluidshinder. Fietsers vinden het prettig wanneer men weinig tot geen last heeft
van geluidshinder.
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Waar mogelijk wordt gestreefd naar uitbreiding van het netwerk met
autoluwe fietsroutes.
Sociale onveiligheid ontstaat wanneer er onvoldoende verlichting is of als er geen
zicht is op fietsers
Sociale onveilige plaatsen in Leiderdorp dorp worden verbeterd.

2.6 Fietsparkeren
Om het fietsen aantrekkelijk te maken is het noodzakelijk om op de
eindbestemming een goede stallingsvoorziening te hebben. Of het nu bij een
winkelcentrum, school of gemeentehuis is. Je fiets goed en veilig kunnen
achterlaten is essentieel om mensen te verleiden om op de fiets te gaan.
Er zijn voldoende fietsparkeerplaatsen op alle fiets aantrekkende functies in
Leiderdorp.

2.4 Veiligheid
Het begrip veiligheid kent veel verschillende betekenissen, ook voor het
fietsverkeer. In de fietsnota onderscheiden we verschillende soorten van
veiligheid. Objectieve veiligheid (het aantal ongevallen) en subjectieve veiligheid
(gevoelsmatig/klachten).

Omdat het gebruik van de elektrische fiets steeds verder toeneemt, is het van
belang hier aandacht aan te besteden. Elektrische fietsen kunnen met dezelfde
krachtinspanning grotere afstanden afleggen en zijn dus een zeer aantrekkelijk
vervoersmiddel.

De objectieve verkeersonveiligheid voor fietsers wordt verbeterd. Knelpunten
worden opgelost wanneer er meer dan drie ongelukken zijn gebeurd waarbij
de fiets betrokken is geweest.
De subjectieve verkeersonveiligheid voor fietsers wordt verbeterd wanneer de
weg niet voldoet aan de ontwerpeisen van het CROW.

Door het toenemende gebruik van de elektrische fiets neemt de gemeente
zich voor om een bijdrage te leveren aan cursussen en trainingen die de
rijvaardigheid verbeterd, .
De gemeente stimuleert voorzieningen om elektrische fietsen op te laden bij
publieke functies.

2.5 Samenhang

2.8 Fietsnetwerk

Het fietsnetwerk dient een sluitend netwerk te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat
er geen ontbrekende schakels in het netwerk aanwezig mogen zijn.

Fietsroutes worden op verschillende manieren gebruikt. Enerzijds om zo snel
mogelijk van A naar B te komen. Andere routes worden gebruikt omdat ze
autoluw zijn en daardoor zeer geschikt voor ouderen en kinderen. De
Fietsersbond heeft een aantal fietsnetwerken in kaart gebracht inclusief een
hoofdfietsroute die is afgestemd met de regio.

Het netwerk moet sluitend zijn. Ontbrekende schakels worden opgelost.
Onder de kwaliteit van fietspaden wordt verstaan de herkenbaarheid van de
route, het type verhardingsmateriaal, onderhoudstoestand en bewegwijzering.
Er wordt gestreefd naar een eenduidige vormgeving, materiaalkeuze en
bewegwijzering voor verschillende soorten fietsnetwerken (Utilitair en
recreatief).
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De gemeente stelt een vernieuwd fietsnetwerk vast.
De werkgroep van de Fietsersbond heeft veelgebruikte fietsroutes aangegeven in
de Fietsbalans. Door deze relatief kleine wijzigingen in het fietsnetwerk aan te
brengen (en zo de kwaliteit van de fietsroutes te verbeteren) wordt de
doelstelling behaald.
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3.

Voorkeurskenmerken fietsnetwerk

In het vorige hoofdstuk zijn de beleidskeuzes weergegeven. In dit hoofdstuk
worden de randvoorwaarden gesteld waaraan fietsroutes moeten voldoen.
Hierdoor kan voldaan worden aan de doelstelling om het fietsverkeer te
bevorderen. Om de kenmerken te concretiseren worden voorkeurskenmerken
aan het netwerk toegevoegd. Deze voorkeurskenmerken zijn geen normen. Het
zijn uitgangspunten. In veel gevallen zal, bijvoorbeeld bij ruimtegebrek, maatwerk
nodig zijn. De voorkeurskenmerken verschillen per type fietsroute. Tabel 1 geeft
een overzicht van de verschillende voorkeurskenmerken. Het uiteindelijke doel is
het toepassen van deze voorkeurskenmerken bij nieuwe verbindingen en
aanpassingen aan de huidige (fiets)infrastructuur.

Pri ma i r

Secunda i r
Gebi eds onts l ui ti ngs weg

Type fi ets voorzi eni ngen
Breedte
Pa rkeers i tua ti e
Snel hei ds remmende ma a tr.
Verha rdi ngs type
Verha rdi ngs kl eur

Vri jl i ggend
1 ri chti ng 2,5m / 2 ri chti ngen 3,5m
geen ha a ks en l a ngs pa rkeren
geen verti ca l e s nel hei ds remmende ma a tr.
a s fa l t / beton
BIBEKO
BUBEKO

Krui s i ngs vorm
Voorra ngs s i tua ti e
Verl i chti ng
Bewegwi jzeri ng
Boogs tra l en

Vri jl i ggend
1 ri chti ng 2,0m / 2 ri chti ngen 3,0m
geen ha a ks pa rkeren
geen verti ca l e s nel hei ds remmende ma a tr.
a s fa l t / beton / tegel s / dubbel kl i nkers

rood
voorkeur rood
rood op krui s i ngen
geen voorkeur
ongel i jkvl oers / rotonde / VRI concl i ftvri j
rotonde / VRI / voorra ngs krui s punt
voorra ng fi ets verkeer
voorkeur voor voorra ng fi ets verkeer
conform bel ei d
conform bel ei d
vol l edi ge bewegwi jzeri ng l oka a l /regi o
geen s peci fi eke bewegwi jzeri ng
rui m vormgegeven
geen voorkeur
Pri ma i r
Secunda i r
Erftoega ngs weg

Type fi ets voorzi eni ng

3.1 Vormgeving
De vormgeving van de fietsvoorzieningen wordt grotendeels bepaald door het
type weg. Daarom is in de tabel een verdeling gemaakt tussen
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. De voorkeurskenmerken voor
de vormgeving zijn het type fietsvoorziening, de breedte, de wijze van parkeren
en de snelheidsremmers. Vanuit het Duurzaam Veilig principe gaat de voorkeur
uit naar vrijliggende fietspaden bij gebiedsontsluitingswegen. Het niet scheiden
van de twee soorten verkeer wordt als onveilig ervaren. Dit komt voornamelijk
door de snelheden die te ver uit elkaar liggen. Daarnaast gaat de voorkeur uit
naar ruimte bochten om het fietsverkeer zo min mogelijk te hinderen. Een
vloeiende beweging is comfortabeler dan snelheid moeten minderen (remmen)
en weer optrekken. Ook naar de toekomst toe is het voor elektrische fietsen
(hogere snelheden) comfortabeler als zij soepel de bocht kunnen maken.

Tabel 1 Voorkeurskenmerken, CROW ontwerpwijzer fietsverkeer
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BIBEKO
i ntens . Autoverkeer >1500 mvt/etma a l
fi ets s troken
fi ets s ugges ti etroken
i ntens . Autoverkeer <1500 mvt/etma a l
fi ets s tra a t
geen fi ets voorzi eni ngen
BUBEKO
i ntens . Autoverkeer >2500 mvt/etma a l
vri jl i ggend / fi ets s troken
fi ets s ugges ti etroken
i ntens . Autoverkeer <2500 mvt/etma a l
fi ets (s ugges ti e)s troken
geen fi ets voorzi eni ngen
Breedte
Vri jl i ggend
1 ri chti ng 2,5m / 2 ri chti ngen 3,5m
n.v.t
Fi ets s troken
voorkeur 2,5m (mi ni ma a l 2,0m)
n.v.t.
Fi ets s ugges ti es troken
2,0m
mi ni ma a l 1,5m
Fi ets s tra ten
ri jl oper 4,5m
n.v.t
Pa rkeers i tua ti e
geen ha a ks - en l a ngs pa rkeren
bi j voorkeur geen ha a ks pa rkeren
Snel hei ds remmende ma a tr.
geen verti ca l e s nel hei ds remmende ma a tr.
geen voorkeur
Verha rdi ngs type
a s fa l t / beton
geen voorkeur
Verha rdi ngs kl eur
BIBEKO
rood
voorkeur rood
BUBEKO
rood op krui s i ng
geen voorkeur
Krui s i ngs vorm
rotonde / pl a tea u
pl a tea u
Voorra ngs s i tua ti e
voorra ng
geen voorra ng
Verl i chti ng
conform bel ei d
conform bel ei d
Bewegwi jzeri ng
vol l edi ge bewegwi jzeri ng l oka a l /regi o
geen s peci fi eke bewegwi jzeri ng
Boogs tra l en
rui m vormgegeven
geen voorkeur
Pri ma i r
Secunda i r
Sol i ta i rfi ets pa d
Type fi ets voorzi eni ngen
vri jl i ggend
vri jl i ggend
Breedte
3,5m (2 ri chti ngen)
3,0m (2 ri chti ngen)
Pa rkeers i tua ti e
n.v.t.
n.v.t.
Snel hei ds remmende ma a tr.
n.v.t.
n.v.t.
Verha rdi ngs type
a s fa l t / beton
a s fa l t / beton / tegel s / dubbel kl i nkers
Verha rdi ngs kl eur
BIBEKO
rood
voorkeur rood
BUBEKO
rood op krui s i ngen
geen voorkeur
Krui s i ngs vorm
pl a tea u
eventueel pl a tea u
Voorra ngs s i tua ti e
voorra ng
voorkeur voor voorra ng fi ets verkeer
Verl i chti ng
conform bel ei d
conform bel ei d
Bewegwi jzeri ng
vol l edi ge bewegwi jzeri ng l oka a l /regi o
geen s peci fi eke bewegwi jzeri ng
Boogs tra l en
rui m vormgegeven
geen voorkeur

9

3.2 Verharding
Het type verharding dat wordt gebruikt heeft veel effect op het comfort van de
fietsers. Het gebruik van beton of asfalt heeft een voorkeur boven open
verharding. Naast dat asfalt en beton veel comfortabeler zijn, zijn deze soorten
ook nog eens duurzamer in onderhoud. Voor de herkenbaarheid dienen de
primaire fietsroutes binnen de bebouwde kom uitgevoerd te worden in rood.
Buiten de bebouwde kom wordt volstaan met rood op kruisingen aansluitingen.
Technisch gezien is het vrijwel altijd mogelijk om asfalt/beton te gebruiken. Toch
kunnen er situaties zijn (Laan van Berendrecht) waarbij het niet wenselijk is om
asfalt/beton te gebruiken. Wanneer er wordt gekozen om af te wijken van een
bepaalde voorkeur dient de overgang naar een andere verhardingssoort vloeiend
te verlopen.

3.3 Kruisingen
Het fietsnetwerk is een opzichzelfstaand netwerk in een netwerk van allerlei
andere netwerken: Autoverkeer, busverkeer en voetgangers. Allemaal
verschillende netwerken binnen Leiderdorp. De verschillende netwerken zorgen
voor conflicten. Als uitgangspunt wordt geprobeerd om zoveel mogelijk
conflicten tussen gemotoriseerd- en fietsverkeer te vermijden. Op o.a.
kruispunten is dit niet mogelijk. Hier dient gezorgd te worden voor een
prioritering (afhankelijk van het wegtype). De voorkeurskenmerken zijn
opgenomen in tabel 1.
Bij kruispunten die zijn geregeld met een verkeersregelinstallatie (VRI) wordt een
lange wachttijd (voor de fietser) als hinder ervaren. De wachttijden dienen
daarom geminimaliseerd te worden. Daarbij is de detectie van de fietser
essentieel om vertraging te voorkomen. Andere mogelijkheden zijn:
- Wanneer de recht doorgaande stroom op groen staat, automatisch het
fietserslicht mee op groen;
- Rechtsaf vrij bij rood;
- Twee keer groen in een cyclus.

herkenbare en eenduidige situatie voor weggebruikers te creëren heeft het de
voorkeur om de richtlijn van het CROW aan te houden.
Dit betekent dat binnen de bebouwde kom fietsers op de rotonde voorrang
hebben en buiten de bebouwde kom voorrang moeten verlenen.

3.4 Obstakels
Obstakels in de fietsroutes dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Deze
kunnen leiden tot (enkelvoudige) fietsongevallen.
Obstakels kunnen bijvoorbeeld paaltjes in de lengte- of dwarsligging zijn of het
toepassen van “varkensruggen” of (hoge) trottoirbanden.
Paaltjes
Voor paaltjes geldt in het algemeen dat deze alleen worden geplaatst wanneer
het echt nodig is. Paaltjes zijn alleen noodzakelijk als de aanwezigheid hiervan
vanuit veiligheidsoptiek dringend gewenst is of als de kans bestaat op misbruik
van de fietsvoorziening door gemotoriseerd verkeer. Dit kan zijn door parkeren
op of uitwijken over het fietspad.
In het IBOR worden de paaltjes geïnventariseerd en daarna beoordeeld welke
paaltjes verwijderd kunnen worden.
(Hoge) trottoirbanden
Naast de paaltjes is de voorkeur om zo veel mogelijk hoge trottoirbanden te
vermijden als scheiding van rijbanen. De banden leiden vaak tot ongelukken al
een fietser de band raakt met zijn/haar pedaal. Het aanbrengen van hoge
trottoirbanden is niet nodig, er zijn veilige alternatieven beschikbaar, zoals
afgeschuinde (overrijdbare) trottoirbanden (rijwielpadband).
“Varkensruggen”
Wat voor de trottoirbanden geldt, geldt ook voor de varkensruggen. Deze
elementen worden gebruikt om rijbaan en fietspad te scheiden. Bij slechte
weersomstandigheden (sneeuw) is de zichtbaarheid van deze objecten
onvoldoende. Om deze reden dienen varkensruggen niet te worden toegepast.

Het laatste type kruising wat nog niet behandeld is, is de rotonde. Over deze
kruisingsvorm is al veel gediscussieerd. Moet de fietser in de voorrang. Of niet.
Het CROW heeft aanbevelingen gedaan over de voorrangsregel. Om een
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3.5 Verlichting
Het toepassen van openbare verlichting langs fietsroutes heeft verschillende
functies. Ten eerste verhoogt het de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid en
ten tweede draagt het bij aan het verhogen van het comfort voor het
(fiets)verkeer. Vanuit het oogpunt van de fietser gezien is het toepassen van
permanente verlichting wenselijk. Echter vanuit andere invalshoeken als
omgevingsbeleid en flora en fauna is het wenselijk terughoudend te zijn met het
aanbrengen van openbare verlichting.
Beleidsregels omtrent de openbare verlichting komen voort uit het beleids- en
beheersplan openbare verlichting.

In de Fietsbalans uitgevoerd door de Fietsers wordt de conclusie getrokken dat
het fietsparkeren slecht is gesteld in Leiderdorp. Geen enkele locatie scoort
gemiddeld goed. De negatieve uitslag valt te wijten aan het gebrek aan
stallingsmogelijkheden en daarvan is de kwaliteit ook niet best.
Alleen bij het gemeentehuis, ziekenhuis, bibliotheek en winkelcentrum Santhorst
staan de juiste fietsenrekken. Het gehele onderzoek is terug te vinden in de
bijlage.

3.6 Bewegwijzering
De bewegwijzering voor het fietsnetwerk draagt bij aan het comfort voor de
fietser. Het vergroot namelijk de vindbaarheid van de bestemmingen. Door het
toepassen van bewegwijzering kan de fietser over de meest gewenste route naar
de bestemming worden geleid. De primaire fietsroutes dienen bij voorkeur
volledig te worden bewegwijzerd door middel van bewegwijzering. Bij het
toevoegen van nieuwe recreatieve routes dient aansluiting te worden gezocht bij
bewegwijzering van het bestaande knooppuntensysteem.

3.7 Fietsparkeren
Wat niet in de voorkeurskenmerken staat maar wel van belang is voor het
fietsgebruik, is de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Wanneer het fietsgebruik verder bevorderd wordt is de mogelijkheid tot het
stallen van de fiets erg van belang. De kans op diefstal van of schade aan de fiets
kan mensen ervan weerhouden de fiets te gebruiken Daarom dienen de
stallingsvoorzieningen in de buurt van de herkomst en/of bestemmingspunten
degelijk te zijn. Daarnaast moesten de stallingsmogelijkheden dicht bij het
bestemmingspunt (winkelcentra, openbaar vervoer haltes, scholen,
sportaccommodaties) liggen. De keuze om de fiets te pakken kan mede beïnvloed
worden door de mogelijkheid om in de directe omgeving van de bestemming te
kunnen stallen.
In het parkeerbeleidsplan van de gemeente Leiderdorp staat beschreven welke
normen er gelden voor het fietsparkeren in de gemeente.

Fietsnota 2014-2020

11

4.

Het Fietsnetwerk

Iedere gemeente beschikt over een fietsnetwerk (al dan niet verdeeld in
verschillende hiërarchieën). In het IVVP 2009 is een fietsnetwerk opgesteld. Met
het opstellen van deze fietsnota heeft de Fietsersbond op verzoek van de
gemeente Leiderdorp een voorstel gedaan voor een update van het verouderde
fietsnetwerk. De Fietsersbond heeft een netwerk in kaart gebracht met twee
verschillende soorten routes. Een snel netwerk, een verbindend netwerk naar
niet-naburige-wijken en naar Leiden. Hierbij is een hoge fietssnelheid mogelijk
over overwegend gestrekte routes. Deze route is aangegeven met de kleur ‘rood’
en is een primaire route (hoofdfietsroute).
De hoofdfietsroutes sluiten naadloos aan de regionale fietsroutes.
Naast een hoofdfietsroute c.q. een snelle route heeft de Fietsersbond ook
gekeken naar een secundair (autoluwe) fietsnetwerk. Dit netwerk is vaak
autoluw, relatief lage fietssnelheid, veel kruip-door-sluip-door routes en vermijdt
zo veel mogelijk de drukke (vracht)autokruispunten. Ook deze route is aangepast
door de gemeente en aangegeven met de kleur ‘groen’. De routes zijn aangepast
om een heldere structuur te krijgen/behouden tussen primaire, secundaire en
niet fietsroutes. Daarbij zijn deze routes passend voor de doelstelling.
(In een aantal gevallen komen de verschillende routes samen. In dat geval is er
voor gekozen om het primaire netwerk boven het secundaire netwerk te stellen).

Figuur 2b Fietsnetwerk Leiderdorp
Figuur 2a Regionale hoofdfietsroutes
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5.

Maatregelen fietsnetwerk

In de voorgaande hoofdstukken zijn de doelstellingen geformuleerd en is een
vernieuwd fietsnetwerk opgesteld.
Om daadwerkelijk het aantal fietsverplaatsingen te doen laten stijgen, van 29%
naar 35% én uitvoering te geven aan de doelstellingen per thema, is het zaak
voor de gemeente om de komende jaren aan de slag te gaan met de
3
aanbevelingen die de Fietsersbond heeft gedaan . Met name de slecht scorende
thema’s uit de Fietsbalans (Comfort (hinder), beleid op papier, verkeersveiligheid
en fietstevredenheid) worden de komende periode aangepakt. Belangrijk is het
aanpakken van het Engelendaal waar voor fietsers een betere doorstroming
ontstaat bij de oversteken, minder hinder. Verschillende wegen herinrichten
volgens het Duurzaam Veilig principe en/of afwaarderen naar 30km/u waardoor
het snelheidsverschil tussen auto en fiets verkleind wordt. Dit komt ten goede
aan de verkeersveiligheid. Deze onderdelen zorgen uiteindelijk voor een hogere
fietstevredenheid (de fietstevredenheid is een verzamelaspect van alle andere
aspecten). Met deze fietsnota wordt er ook beleid op papier gezet waar we ons
de komende jaren aan conformeren.
Naast de slecht scorende thema’s wordt ook geïnvesteerd in de andere thema’s.
Voorbeeld is het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede stallingsplaatsen bij
publiek aantrekkende functies.
De aanbevelingen die genoemd staan in onderstaande tabel worden opgenomen
in de bestaande uitvoeringsplannen en beleidsplannen van de gemeente. De fiets
krijgt op deze manier een prominente rol waardoor het fietsen in Leiderdorp
weer op de kaart wordt gezet.
Ten tijde van de Fietsbalans zijn zowel de Buitendijklaan als de Meerburglaan
ingericht als 30km/u weg, twee van de maatregelen die voortkomen uit de
Fietsbalans.

3

Locatie:

Actie:

Kruispunt
Tollenaersingel,
v.d. Valk
Boumanweg
Vronkenlaan, v.
Poelgeestlaan
en Laan van
Ouderzorg

Bij onderhoud van de wegen wordt extra
aandacht besteed aan fiets- en
verkeersveiligheid.

Verkeerslichten
Engelendaal

Vossiuslaan
Ontbrekende
schakel in de
hoofdfietsroute
: Touwbaan

Ontbrekende
schakel:
Fietsbrug over
de A4
Ontbrekende
schakel:
e
Fietspad 2
gedeelte
Boomgaardlaan
Verwijderen

deze zijn terug te vinden in de Fietsbalans deel 1
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Actie opgenomen in
plannen
Ja

Wegen worden heringericht
(Vronkenlaan deels) en afgewaardeerd
tot 30km/u. De kruispunten op deze
wegen worden gelijkwaardig voor alle
verkeersdeelnemers.
In 2014 worden de verkeerlichten en de
kruisingen aangepast. Ook wordt er extra
rekening gehouden met het langzame
verkeer. Verwachting is dat de kruisingen
in 2015 gereed zijn.
Bij herinrichting, volgens Duurzaam Veilig
principe
De Touwbaan is nog een ontbrekende
schakel in het hoofdfietsnetwerk richting
Leiden. Omdat de grond niet van de
gemeente is zal op de lange termijn
gekeken moeten worden op welke
manier de gronden verworven kunnen
worden óf bij onderhoud van de weg,
deze conform Duurzaam Veilig inrichten.
Dit is samenspel met de eigenaren van de
grond van de Baanderij.
De brug verbindt het westelijk deel van
Leiderdorp met het oostelijke, zonder te
hoeven omrijden. Naar verwachting is de
brug in 2016 gereed voor gebruik
De ontbrekende schakel wordt
gerealiseerd in de plannen van de
herinrichting van de Boomgaardlaan en
de Achthovenerpolder. (gereed 2016)
In overleg met de afdeling Beheer van
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X (2014)

X (opgenomen in
project Zijlkwartier,
2014)

X (Uitvoeringsplan
IVVP)

X (2016)

X (LAB071)

X (project
verbreding A4)

X (project
Boomgaardlaan)
X

Nee

paaltjes en
andere
obstakels

Fietsparkeren

Verlichting

Bewegwijzering

Stimuleringsma
atregelen

Gemeentewerken wordt gekeken naar de
mogelijkheden om zo veel mogelijk
paaltjes en andere obstakels te
verwijderen. Bij terugplaatsing van
paaltjes wordt voldaan aan de
inrichtingsrichtlijnen vanuit het
CROW/Fietsberaad.
In het parkeerbeleidsplan is opgenomen
aan welke fietsparkeernormen
nieuwbouwprojecten moeten voldoen. In
ieder afzonderlijk proces zal worden
bekeken aan welke andere ‘fietsnormen’
moet worden voldaan.
In het Beleids- en beheersplan Openbare
Verlichting is opgenomen aan welke
eisen moet worden voldaan bij
verlichting op fietspaden. In ieder
afzonderlijk proces zal worden bekeken
aan welke normen moet worden
voldaan.
Nieuwe bewegwijzering wordt betaald
uit bestaande budgetten. Bij nieuwe
bewegwijzering zal hier aanspraak op
worden gedaan.

Door fietsgebruik en ook elektrische
fietsgebruik te stimuleren, niet alleen
infrastructureel maar ook in educatie kan
een hoger percentage fietsgebruik
bewerkstelligd worden.
De gemeente organiseert en
stimuleert initiatieven die het
fietsen veiliger maken. Zo
worden maatschappelijke
organisaties gesteund die
rijvaardigheidstrainingen
geven.
De gemeente neemt als eis op
dat er oplaadpalen komen in
alle nieuwe publieke functies

Niet alle maatregelen kunnen worden opgepakt binnen de planperiode. Dit komt
omdat de afdeling Gemeentewerken het Integraal Beheersplan Openbare Ruimte
(IBOR) heeft opgesteld waarin de planning voor de komende jaren staat.
Onderstaande maatregelen kunnen volgende planning pas na 2020 worden
uitgevoerd.
v.d. Havelaan
X
(Parkeerbeleidsplan

Torenwacht
Gallaslaan
Heinsiuslaan

X
Mauritssingel
Rietschans
X
Kruispunt
Spanjaardsbrug
Oversteek
Elisabethhof,
Persant
Snoepweg

Bij herinrichting, volgens Duurzaam Veilig
principe
Bij herinrichting, volgens Duurzaam Veilig
principe
Bij herinrichting, volgens Duurzaam Veilig
principe
Deze weg blijft 50km/u maar door de
beperkte ruimte is het niet mogelijk om
vrijliggende fietspaden te realiseren. Bij
onderhoudswerk worden opnieuw
fietsstroken aangelegd.
Bij herinrichting, volgens Duurzaam Veilig
principe
Bij herinrichting, volgens Duurzaam Veilig
principe.
De oversteek bij de Leidsedreef zal
opnieuw worden bekeken voor een juiste
inrichting
Bij onderhoud wordt extra aandacht
besteed aan fiets- en verkeersveiligheid.
Bij onderhoud van de wegen wordt extra
aandacht besteed aan fiets- en
verkeersveiligheid.

X (Permanente
Verkeerseducatie)
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X (Buiten
planperiode)
X (Buiten
planperiode)
X (Buiten
planperiode)
X (Buiten
planperiode)
X (Buiten
planperiode)
X (Buiten
planperiode)
X (uitvoering nog
onbekend)

X (Buiten
planperiode)

6.1 Uitvoering en financiën

6.2 Subsidiemogelijkheden

Deze fietsnota heeft een heel pakket aan maatregelen om het fietsgebruik te
bevorderen. De meeste infrastructurele werken (zoals onderhoud en
herinrichting) worden meegenomen in het Integraal Beheer Openbare Ruimte
(IBOR). Wanneer een betreffende weg in aanmerking komt voor onderhoud of
herinrichting wordt (met de afdeling Gemeentewerken) afgestemd aan welke
eisen moet worden voldaan (o.a. Duurzaam Veilig principe). Hier zijn geen extra
kosten mee gemoeid omdat deze uit het reguliere onderhoudsbudget kunnen
worden betaald. Daardoor vallen er wel maatregelen buiten de planperiode. De
maatregelen die binnen de planperiode vallen hebben een dusdanig impact, een
voorbeeld is het aanpakken van het Engelendaal, dat hier grote winst valt te
behalen waardoor aan de doelstelling kan worden voldaan.

De provincie Zuid-Holland (en Holland Rijnland) heeft diverse
subsidieprogramma’s. Een daarvan is de Brede Doel Uitkeringen (BDU) voor
Duurzaam Veilig maatregelen. Wanneer een bepaalde weg in aanmerking komt
voor herinrichting zal subsidie worden aangevraagd. Infrastructurele maatregelen
uit deze nota kunnen daarvoor aangemeld worden.
Daarnaast heeft de provincie (en Holland Rijnland) een subsidiepot voor
verkeerseducatie. Vierjaarlijks wordt bekeken welke projecten in aanmerkingen
komen voor subsidie. Maatregelen waarvoor educatie aan de basis ligt kunnen
worden opgevoerd.

Voor de nu nog ontbrekende schakels geldt dat deze bijna allemaal worden
meegenomen in verschillende projecten. Alleen de hoofdfietsroute over de
Touwbaan is niet meegenomen. Om de Touwbaan daadwerkelijk op te kunnen
nemen in het hoofdfietsnetwerk zal de weg aangepast moeten worden, waar
extra middelen voor nodig zijn. Momenteel wordt onderzocht of dit op zichzelf
staande project een plaats kan krijgen in LAB071. Als de Touwbaan niet kan
worden meegenomen in een bestaand project, zal hier een apart project van
moeten worden gemaakt. Hier wordt dan een specificatie van kosten en tijd
gemaakt om een hoofdfietsroute te realiseren op de Touwbaan.

6.3 Evaluatie
In 2017 wordt de fietsnota tussentijds geëvalueerd. Halverwege het tijdspad van
deze nota is een moment ingeruimd om te kunnen beoordelen of de
voorgenomen maatregelen uitgevoerd zijn en of de nota wellicht bij moet
worden gesteld.
Na de periode van deze fietsnota kan de Fietsbalans opnieuw worden uitgevoerd.
Dan word duidelijk of de maatregelen van deze periode zijn vruchten hebben
afgeworpen en er meer fietsverplaatsingen binnen Leiderdorp plaatsvinden.

In het IBOR worden tevens de paaltjes en obstakels geïnventariseerd. Na deze
inventarisatie wordt met Gemeentewerken besproken welke paaltjes/obstakels
kunnen worden verwijderd.
Het fietsparkeren is al opgenomen in het parkeerbeleidsplan en borgt op deze
manier dat er voldoende stallingsmogelijkheden zijn/komen bij publiek
aantrekkende functies.
Als laatste de stimuleringsmaatregelen. Het gaat hierbij vooral om educatieve
stimuleringen. Deze maatregelen worden in het uitvoeringsplan Permanente
Verkeerseducatie ‘gefietst’. Voor het uitvoeringsplan is jaarlijks €15.000
beschikbaar voor dergelijke maatregelen.
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Bijlagen:
1. Inventarisatie
2. Fietsbalans deel 1 + 2
3. Burgerpanel

Fietsnota 2014-2020

16

Inventarisatie

Provinciaal

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bestaande beleidsplannen die betrekking
hebben op de fiets. Deze worden op hoofdlijnen beschreven. Het gaat hierbij om
landelijke, provinciale en regionale doelstellingen ten aanzien van het gebruik van
de fiets. Naast fietsnota’s worden ook de beleidsdocumenten van andere
disciplines betrokken in deze nota. De gemaakte beleidskeuzes vormen een kader
voor de beleidskeuzes die zijn gemaakt voor de fiets in hoofdstuk 2.
Naast de beleidsdocumenten komt de verkeersveiligheid in dit hoofdstuk aan de
orde. Hierbij wordt ingegaan op de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid.
Tot slot wordt er in dit hoofdstuk een inventarisatie gedaan naar de verschillende
fietsnetwerken in de gemeente.

Regionaal

Bestaand fietsbeleid
Landelijk
 Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit is een nadere uitwerking van de Nota Ruimte voor het verkeer
en vervoer. In deze nota heeft het Rijk het landelijke verkeer- en vervoerbeleid
vastgelegd, zo ook het landelijke fietsbeleid. Omdat de verantwoordelijkheden
van het fietsnetwerk vooral bij de decentrale overheden ligt, is het van belang dat
alle overheden het fietsgebruik stimuleren. Hierbij is het creëren van een
netwerk van veilige route en parkeervoorzieningen het streven. Via de Planwet
verkeer en vervoer zijn alle decentrale overheden verplicht een bijdrage te
leveren aan het behalen van de landelijke doelstellingen. Met het opstellen van
de fietsnota geeft Leiderdorp uitvoer aan de verplichting uit de Planwet.
 MobiliteitsAanpak
In 2008 heeft het Rijk de MobiliteitsAanpak gepresenteerd. In de
MobiliteitsAanpak worden de doelstelling uit de Nota Mobiliteit verder
aangescherpt. Voor fietsverkeer is van belang dat overheden inzetten op
ketenmobiliteit. De fiets speelt een cruciale rol in het voor- en natransport. Het
verbinden van het hoofdfietsnetwerk met het openbaar vervoer en het bieden
van voldoende stallingsmogelijkheden is essentieel. Op bepaalde woon/werk
relaties kan de fiets een perfecte concurrent zijn van de auto op korte afstanden.
En met de ontwikkeling van de elektrische fiets in de toekomst ook op de
middellange afstanden.

Fietsnota 2014-2020

 Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (PVVP)
De provincie sluit aan bij de landelijke doelstelling om het fietsgebruik te
stimuleren. De dit voorjaar (2014) vast te stellen Provinciale Visie Ruimte &
Mobiliteit houdt die lijn vast. Met name het utilitair (woon-werk) en recreatief
fietsverkeer krijgt de nadruk in het PVVP. Met utilitaire fietspaden worden de
paden tussen de grote steden bedoeld. Steden die op maximaal 3 kwartier
fietsen van elkaar afliggen hebben een grote potentie om met de fiets aan te
doen.

 Regionaal Verkeer en Vervoersplan (RVVP)
Holland Rijnland heeft in haar RVVP de doelstellingen van zowel het landelijke
beleid als het provinciale beleid overgenomen. Het vervolmaken van regionale
fietsverbindingen, verbeteren van overstap tussen fiets en openbaar vervoer en
het optimaliseren van fietsroutes korter dan 7,5km zijn speerpunten waar de
regio op inzet.
Op het moment van schrijven is de regio bezig een uitvoeringsplan fiets (UP Fiets)
uit te werken.

Gemeentelijk
 Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP)
In 2009 is het IVVP voor Leiderdorp vastgesteld en in 2012 het uitvoeringsplan
voor het IVVP. In het IVVP zijn de beleidskeuzes voor het verkeer en vervoer
vastgelegd en zo ook voor het fietsverkeer. Het doel is het stimuleren van het
fietsverkeer binnen het dorp en richting het centrum van Leiden. Dit kan bereikt
worden door het realiseren van snelle, comfortabele en verkeersveilige
fietsinfrastructuur en door het bieden van aanvullende voorzieningen (zoals
fietsenstallingen).
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 Parkeerbeleidsplan
In 2012 is het parkeerbeleidsplan voor de gemeente vastgesteld. Naast
bereikbaarheid is ook het parkeren van belang. Dit is vastgelegd in het
parkeerbeleidsplan. Hierbij wordt uitgegaan dat er voldoende
fietsparkeerplaatsen zijn bij fietsaantrekkende functies. Specifieke normen zijn
opgenomen in het parkeerbeleidsplan en zullen worden meegenomen als kader
voor het fietsbeleid.
 Openbare Verlichting
Het beleids- en beheersplan openbare verlichting van de gemeente heeft onder
andere als doel om de verkeersveiligheid te vergroten voor auto, fietsers en
voetgangers.
Enkele uitgangspunten in het beleidsplan zijn:
De bestaande (basis)kwaliteit behouden.
Het realiseren van duurzaamheid en energiebesparingen.
Daarnaast hanteert de gemeente in principe de ontwerpcriteria, zoals vastgelegd
4
in de ROVL-2011
 Permanente verkeerseducatie
De gemeente Leiderdorp zet zich ieder jaar weer in voor een betere
verkeersveiligheid. In het beleidsplan permanente verkeerseducatie staat
beschreven welke doelen en plannen de gemeente heeft. Voor iedere
leeftijdsgroep is er een verkeerseducatieprogramma. Deze programma’s lopen
uiteen van verkeerlessen op de basisschool tot scootmobielcursussen voor
ouderen. Educatieprogramma’s voor (elektrische) fietsen passen hier naadloos in.

Overig
 Fietsbalans
In 2013 heeft de Fietsersbond op verzoek van de gemeente de Fietsbalans
uitgevoerd. De Fietsbalans is een onderzoek naar alle aspecten die te maken
hebben met het fietsen. Een uitgebreid onderzoek heeft geleid tot rapport dat

waardevolle informatie bevat. De Fietsbalans fungeert als onderlegger voor deze
fietsnota. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de Fietsbalans.
 Duurzaam Veilig
Duurzaam Veilig (DV) is een integrale benadering van het verkeerssysteem:
‘mens’, ‘voertuig’ en ‘weg’. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de
mens kan en als bescherming te dienen.
De filosofie van DV is het voorkomen van (ernstige) ongevallen. En mocht er dan
toch een ongeluk gebeuren, dat de kans van ernstig letsel nagenoeg uitgesloten
is.
Binnen DV kennen we drie verschillende soorten wegcategorieën: stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Per type weg verschilt de
positie van het fietsverkeer. Op stroomwegen rijden namelijk geen fietsers. Op
gebiedsontsluitingswegen is het verschil in aantallen en snelheden tussen
verschillende modaliteiten zo groot dat het fietsverkeer bij voorkeur gescheiden
is van het gemotoriseerde verkeer. Op erftoegangswegen is het verschil in
aantallen en snelheden vaak kleiner en kunnen de verschillende modaliteiten zich
samen op de weg begeven.
De wegcategorisering van de gemeente Leiderdorp is terug te vinden in het IVVP.

Verkeersveiligheid
Verkeersonveiligheid bestaat uit twee componenten. De objectieve en
subjectieve verkeersonveiligheid. In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt
van de twee verschillende componenten. Hieruit zal blijken welke
fietsknelpunten er bestaan in Leiderdorp. De objectieve verkeersonveiligheid
heeft betrekking op twee perioden 2005 t/m 2009 en 2008 t/m 2012. De
subjectieve verkeersonveiligheid is het gevoel dat fietsers ervaren als zij op de
fiets zitten. Welke punten de inwoners onveilig vinden is onderzocht in het
burgerpanel van juli 2013.

4

Landelijke normering voor het toepassen van openbare verlichting en schrijft voor welke
verlichtingsklasse voor wegverlichting kan worden toegepast in relatie tot de visuele
behoeften van de weggebruiker.
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Objectieve verkeersveiligheid
Om de objectieve verkeersonveiligheid te ‘meten’ is het aantal ongelukken met
de fiets de maatstaaf. Op de website fietsongevallen.oververkeer.nl
(samenwerking tussen Ministerie van I&F, VNG, Politie en Hastig) is te zien op
welke plaatsen er fietsongevallen zijn gebeurd (dit zijn geregistreerde
fietsongevallen). In totaal hebben er in de periode 2008 t/m 2012, zestig
fietsongevallen plaatsgevonden in Leiderdorp. Hiervan zijn er 24 met uitsluitend
materiele schade, 35 met letselschade (ziekenhuisopname) en 1 fietsongeval met
dodelijke afloop.
Het grootste aantal slachtoffergevallen (inclusief dodelijke afloop) bevindt zich in
de categorie waarbij een confrontatie heeft plaatsgevonden tussen fiets en
snelverkeer. Van de 60 ongevallen hebben er 40 plaatsgevonden tussen de fiets
en het snelverkeer. Dit geeft aan dat de fietser een erg kwetsbare
verkeersdeelnemer is!

fietser heeft op de kruising voorrang op het gemotoriseerde verkeer. De andere
knelpunten (oversteek Rietschans-Leidsedreef en oversteek Persant SnoepwegElisabethhof) worden opgepakt wanneer de betreffende wegen in aanmerking
komt voor onderhoud.

60 ongevallen over 5 jaar is in absolute zin beperkt. Toch moet worden
opgemerkt dat het werkelijke aantal fietsongevallen aanmerkelijk hoger zal
liggen. Dit komt enerzijds door het minder registreren van ongelukken door
hulpdiensten, anderzijds door het aantal eenzijdige ongelukken waarbij de
hulpdiensten niet aan te pas komen en waarbij het slachtoffer geen melding
maakt van zijn/haar ongeluk.
Bij de analyse van de ongevallen is het niet alleen van belang te kijken naar het
aantal ongelukken, maar ook waar de ongelukken gebeuren in het dorp. Als er
namelijk 'veel' ongelukken gebeuren op hetzelfde punt, zou het een objectief
onveilig punt kunnen zijn, waar wat aangedaan moet worden. Naast de
overzichtskaart van alle ongelukken is er ook een kaart met punten waar 3 of
meer ongelukken zijn gebeurd. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 60% van
alle ernstige verkeersgewonden onder de fietsers en tweederde van de fietsers
5
op de spoedeisende hulp slachtoffer is van een eenzijdig ongeval .

Figuur 3a + b Fietsongelukken. Links: alle locaties. Rechts: locaties waar meer dan 2 ongelukken zijn gebeurd

Uit figuur 3b blijkt dat de ongelukken zich hebben afgespeeld op plaatsen waar
de fietser een oversteek kan maken. De oversteek bij de Spanjaardsbrug is in de
afgelopen jaren een aantal keer aangepast ten behoeve van het fietsverkeer. De
5

Grip op enkelvoudige fietsongevallen. Fietsberaad publicatie 19, april 2011
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In de Fietsbalans, uitgevoerd door de Fietsersbond, is ook onderzoek gedaan naar
de fietsongevallen in Leiderdorp. Het resultaat van het onderdeel
verkeersveiligheid wordt bestempeld als ‘slecht’. Hier wordt niet gekeken naar
specifieke locaties, maar naar het aantal slachtoffers per 100 miljoen kilometers
(risicogetal). Zo kan worden uitgedrukt hoe goed of slecht de verkeersveiligheid
scoort over alle wegen in Leiderdorp ten opzichte van andere kleine gemeenten.

Daarnaast worden op het Engelendaal de kruispunten opgepakt en worden de
verkeerslichteninstallaties vervangen. Ook hier wordt extra rekening gehouden
met de kwetsbare verkeersdeelnemer.

Subjectieve verkeersveiligheid
Subjectieve verkeersonveiligheid is de mate waarin de fietser zich onveilig voelt.
Het is gebaseerd op eigen ervaringen en waarnemingen. Locaties die als
subjectief onveilig worden ervaren zijn niet per definitie ook objectief onveilig
maar kunnen een grote belemmering zijn om te fietsen. Meldingen van onveilige

Figuur 4 Fietsbalansscore verkeersveiligheid Fietsersbond

De uitkomsten van de twee onderzoeken kunnen moeilijk met elkaar vergeleken
worden. Er zijn namelijk twee verschillende tijdsvakken aangehouden. De
Fietsersbond 2005 t/m 2009 en Oververkeer 2008 t/m 2012.
De reden van de Fietsersbond om te kiezen voor het tijdvak 2005 t/m 2009 is
omdat er vanaf 2010 een trendbreuk is ontstaan door het verminderd registreren
van ongevallen.
Waar beide onderzoeken het over eens zijn is dat de meeste ongelukken
6
gebeuren op (kruisingen met ) wegen waar de maximumsnelheid 50km/u is.
Deze wegen worden als gevaarlijk bestempeld omdat de fietsvoorziening niet
optimaal zijn of simpelweg niet aanwezig zijn.
De conclusie die kan worden verbonden aan de objectieve
verkeersonveiligheid binnen de gemeentegrens, is dat er geen grote
ongevalsconcentraties zijn. Toch is ieder ongeluk er een te veel. Het ontbreken
van fietsvoorzieningen langs 50km/u-wegen is een aandachtspunt omdat het
Duurzaam Veilig concept een voorziening voorschrijft.
In de nabije toekomst worden de Vronkenlaan, van Poelgeestlaan, Laan van
Ouderzorg, Ericalaan en Acacialaan heringericht en afgewaardeerd, waardoor het
voor de fietser veiliger wordt om hier te rijden.

Figuur 5 Uitkomsten burgerpanel subjectieve verkeersveiligheid

situaties worden vaak telefonisch of via de email doorgegeven aan de gemeente,
daarnaast heeft de Fietsersbond een meldpunt (meldpunt.fietsersbond.nl) waar
meldingen binnenkomen over onveilige situaties. Het burgerpanel heeft in juli
2013 haar mening gegeven over de (subjectieve) verkeersveiligheid. 69% van de
ondervraagden is tevreden over de verkeersveiligheid. De andere 31% is minder
tot geheel niet tevreden over de verkeersveiligheid. Hen is ook gevraagd welke
punten als onveilig worden gevonden. De straten die meerdere malen zijn
genoemd zijn: Hoofdstraat: Auto’s rijden hier hard en rakelings langs de fietser.
Santhorst: In- en uitparkerende auto’s zijn gevaarlijk omdat het overzicht
ontbreekt. Rietschans: Het deels ontbreken van fietspaden en het te hard rijden
van auto’s. De Rietschans wordt meegenomen in het maatregelenpakket aan het
einde van de nota.
De Hoofdstraat en de Santhorst voldoen aan de alle eisen voor het
wegontwerp en worden om deze reden niet meegenomen in het pakket
maatregelen.

6

Gemiddeld 3 x zo groot aantal fietsongevallen op kruisingen als op wegvakken.
(Fietsbalans Leiderdorp rapport deel 1, pag. 22)

Fietsnota 2014-2020
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Inventarisatie netwerken
Door de gemeente lopen verschillende fietsnetwerken. Interne fietsroutes,
regionale fietsnetwerken en recreatieve fietsroutes. In hoofdstuk 5 wordt
ingegaan op het interne fietsnetwerk. Hier wordt onderscheid gemaakt in een
hoofdnetwerk (snel) en een secundair netwerk (autoluw).
 Regionale fietsroutes
Leiden geldt als centrum van de regio. Regionale fietspaden zijn dan ook op
gericht op het centrum van Leiden. Het is niet verwonderlijk dat de regionale
fietsroutes langs de hoofdwegen in Leiderdorp liggen. Kenmerken van de

Figuur 6 Regionale fietsroutes waarbij Leiden het centrale punt is.

regionale fietsroutes zijn snel en direct. Daarnaast zorgen de drie bruggen
richting Leiden er voor dat fietsroutes gebundeld worden. De regionale
fietsroutes zullen dus voornamelijk over de hoofdfietsroutes van Leiderdorp heen
liggen. In de kaart zijn de corridors te zien van het regionale fietsnetwerk. Het
regionale fietsnetwerk is en wordt nog steeds uitgebreid afgestemd met de
buurgemeenten (ambtelijk) en via Holland Rijnland (kernteam fiets, UVP
fietsroutes, ambtelijke overleggen).

Fietsnota 2014-2020

 Recreatieve fietsroutes
In deze nota wordt het ‘utilitaire’ fietsnetwerk vastgesteld. Deze routes zijn veelal
snelle en comfortabele routes. Het regionale netwerk verbindt de regionale
kernen met elkaar. Het recreatieve fietsnetwerk kan hier grotendeels op
aansluiten en waar nodig aanvullen. De recreatieve fietser wil ook snel en
comfortabel bij de recreatieve eindbestemming komen. De recreatieve routes
zijn vastgelegd in het beleidsdocument ‘stad-landverbindingen’.
Recreatieve routes zijn routes die door de hele regio lopen en houden niet op bij
de gemeentegrenzen. In het beleidsdocument stad-landverbindingen worden de
verschillende recreatieve routes uitgelicht en beschreven. In grote lijnen zijn deze
routes te vinden van polder naar polder en van Leiden richting de polders.
De centrale as van Leiderdorp is een Groene Boulevard, het Engelendaal. Het is
een relatief drukke weg. De as ontsluit de belangrijkste voorzieningen van het
dorp, zoals het winkelcentrum, het gemeentehuis en vanuit de as zijn de diverse
woonwijken direct te bereiken. Op termijn zal de as nog meer een lokaal karakter
krijgen als interne
ontsluiting van alle
bestemmingen, door de
verdieping van de A4 en de
nieuwe aansluitingen hierop
buiten het dorp.
In de afgelopen jaren is
haaks op het Engelendaal,
een tweede as ontwikkeld,
de Laan van Berendrecht. In
de oksel van beide lanen
licht de Houtkamp (het
grootste park van het dorp),
Figuur 7 Recreatieve routes door Leiderdorp
langs de Engelengaal liggen
de ‘Schansen’ rijk
geschakeerd in het groen en direct achter het Engelendaal ligt de Hofvijver,
voorzien van een speelvijver voor kinderen.
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De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en
betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is in 1975 opgericht en heeft 35.000 leden, 150
lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in
Nederland meetellen. Op het landelijk bureau in Utrecht werken 40 professionals aan onderzoek,
lobby, digitale fietsrouteplanners, fietslessen, gedrag- en stimuleringcampagnes, publiciteit,
consumentenvoorlichting,. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en
plezieriger maken: veilige fietsroutes en kruisingen, gedegen onderhoud van fietspaden, goede
stallingmogelijkheden, goede producten, aanpak fietsdiefstal, dode hoekspiegels op vrachtwagens ,
buitenairbags op auto’s, enzovoort.

®

Fietsbalans is een geregistreerd merk. Het merk Fietsbalans is intellectueel eigendom van
de Fietsersbond.
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Inleiding

1.1

Fietsbalans -2: onderwerpen, onderzoek, benchmark, monitor, advies

7

®

In Nederland wordt veel gefietst, voor dagelijkse verplaatsingen en als recreatie, door jong en door
oud. Gemeenten voeren dan ook een actief fietsbeleid. Maar levert dat ook een goed fietsklimaat op?
®
Om gemeenten te helpen deze vraag te beantwoorden, heeft de Fietsersbond de Fietsbalans
ontwikkeld. Met de Fietsbalans wordt het gemeentelijke fietsklimaat op verschillende aspecten vanuit
1
de positie van de fietser op basis van objectief meetbare gegevens onderzocht , geanalyseerd en
2
vervolgens beoordeeld. Daarmee krijgt de gemeente een betrouwbaar inzicht in de sterke en zwakke
punten van het gemeentelijke fietsklimaat, hun eigen beleidsprestaties en is zij in staat het eigen
fietsklimaat te vergelijken met dat in andere gemeenten van dezelfde grootteklasse (gemiddelden en
besten). Bovendien worden aanbevelingen gegeven voor verbeteringen: het advies. Zo kunnen de
eigen sterkten worden benut en de zwakten worden verbeterd.
In 2013 maken de gemeente Leiderdorp en de Fietsersbond de balans op van het lokale fietsklimaat
om samen te kijken naar het fietsklimaat en de resultaten van het gevoerde beleid van de afgelopen
jaren. Hoe is het met de infrastructuur voor fietsers gesteld? Zijn fietsers daar tevreden over? Is de
verkeersveiligheid toegenomen? Hoe staat het met het fietsgebruik in de gemeente? Welke
beleidsaspecten hebben meer aandacht nodig? Op deze vragen proberen we met Fietsbalans -2
antwoord geven.
Ook wordt in Fietsbalans-2 ingegaan op de vraag of met het huidige beleid de uitdagingen van de
toekomst kunnen worden aangegaan: de toename van de mobiliteit, veranderde
verplaatsingspatronen, behouden van de bereikbaarheid, de stijging van het fietsgebruik van de
afgelopen jaren en de noodzaak om ook met het verkeerbeleid bij te dragen aan het oplossen van
urgente maatschappelijke problemen: gezondheidskwesties (bewegingsarmoede en obesitas) en
milieuproblemen (fijn stof, geluid en CO2).
De Fietsbalans beoordeelt het gemeentelijke
fietsklimaat in Leiderdorp op elf aspecten en
vele onderliggende deelaspecten. Voor deze
beoordeling is een groot aantal objectief
meetbare gegevens verzameld en
geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt
van landelijk databestanden, enquêtes
onder gemeentelijke beleidsambtenaren en
onder dagelijkse fietsers, een praktijkmeting
van de infrastructuur met een speciale
meetfiets en meetauto en een
praktijkonderzoek fietsparkeren.
Het oordeel wordt vergeleken met:


normen;



gemiddelde scores van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten (<50.000 inwoners);



de best scorende gemeenten van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten.

1

Een uitgebreide beschrijving van het onderzoek is te vinden in hoofdstuk 2 van de Rapportage Fietsbalans ®-2, deel 2
Onderzoeksverslag.
2
Een uitgebreide beschrijving van hoe meetw aarden leiden tot een bepaalde beoordeling is te vinden in hoofdstuk 3 van
Rapportage Fietsbalans ®-2, deel 2 Onderzoeksverslag.
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Behalve deze benchmark wordt tevens op verzoek van de gemeente Leiderdorp een voorstel gedaan
tot een nieuw vast te stellen hoofdfietsnetwerk.
Tot slot, de Fietsbalans had niet gehouden kunnen worden zonder de toegewijde inbreng van
de 12 vrijwilligers van de lokale Fietsersbond-werkgroep. Zowel tijdens de voorbereiding als in
de uitvoering van het veldwerk zijn er veel onbezoldigde uren besteed aan zorgvuldige en
deskundige hulp aan het landelijk onderzoeksteam. Hartelijk dank hiervoor!
1.2

Leeswijzer

De rapportage van Fietsbalans-2 in Leiderdorp is opgebouwd uit twee delen. Deel 1 bevat een
analyse en een advies en deel 2 een uitgebreid onderzoeksverslag, vooral bedoeld voor
verkeerskundig ingewijden.
In dit deel 1 volgt eerst een algemeen hoofdstuk over het nut van een stimulerend gemeentelijk
3
fietsbeleid en over de beleidsopgave die de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte de gemeenten op
fietsgebied stelt. In hoofdstuk 3 volgt dan een beschrijving van het daadwerkelijk fietsgebruik in
Leiderdorp en hoe zich dat verhoudt tot het verplaatsingsgedrag van de inwoners van Leiderdorp.
Hoofdstuk 4 behandelt de kwaliteit van het fietsnetwerk in Leiderdorp, aan de hand van de vijf
verkeerskundige hoofdeisen (samenhang, directheid, comfort, aantrekkelijkheid en veiligheid), het
fietsparkeren en de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. Hoofdstuk 5 behandelt
de overige aspecten van het Leiderdorpse fietsklimaat die in de Fietsbalans zijn onderzocht en
beoordeeld: stedelijke dichtheid, het beleid op papier en de fietserstevredenheid. Hoofdstuk 6 gaat
over de luchtkwaliteit en de gezondheid en hoe de fiets in Leiderdorp kan bijdragen aan verbetering
daarvan. In hoofdstuk 7 maken we ten slotte de balans op en wordt een advies geformuleerd voor het
verkeers- en fietsbeleid voor de komende tien jaar, inclusief een nieuw hoofdfietsnetwerk.
Deel 2 bevat dus een uitgebreid onderzoeksverslag waarin ook de onderzoek- en beoordelingsmethoden zijn beschreven. Omdat de gevonden waarden te technisch van aard zijn, worden bij de
vergelijking met de normen gewerkt met de scorebenamingen ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘matig’, ‘slecht’ en
‘zeer slecht’ die ook in de tabellen van dit deel 1 zijn terug te vinden. Van de beoordelingmethode kan
één punt hier niet onvermeld blijven omdat anders in dit deel 1 de Fietsbalansscore in een aantal
figuren wellicht niet gemakkelijk zijn te begrijpen: het score-interval in relatie tot de norm. Als
voorbeeld nemen we de beoordeling van het wegdek. In onderstaande figuur ziet u de uitslag voor
Leiderdorp.

Voor het wegdek is een norm vastgesteld van 100 (hoe deze tot stand is gekomen staat in deel 2) en
een interval van 40. Dat wil zeggen dat met iedere 40 lager of hoger de score een klasse
respectievelijk beter dan wel slechter wordt. Dit betekent dat een waarde tussen 80 en 120 de score
‘goed’ oplevert (de waarde 139 in Leiderdorp scoort bij midden in de interval van ‘matig’).

3

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte - pag. 121, Min. I&M, Den Haag, maart 2012.
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2

Het nut van stimulerend fietsgebruik

2.1

De fiets is een belangrijk vervoermiddel

In Nederland wordt veel gefietst. In 2009 was de totaal afgelegde fietsafstand maar liefst 15,1 miljard
kilometer. Meer dan 26% van de verplaatsingen wordt met de fiets afgelegd (48% met de auto, 19%
gelopen, 5% met het OV). Bij de verplaatsingen tot 7,5 km is het fietsaandeel opgelopen tot 35% en in
de kleine gemeenten is de fiets voor deze korte verplaatsingen samen met de auto de belangrijkste
vervoerwijze (beide 36%).
Modal split tot 7,5 km in Nederland (2009)

Modal split tot 7,5 km in kleine gemeenten(2009)

Overig 2%

BTM 2%

BTM 2%

Lopen 26%

Lopen 25%

Fiets 35%

Fiets 36%

Auto als passagier 7%

Auto als passagier 7%

Auto als bestuurder
29%

Auto als bestuurder
29%

Figuur2.1 Modal split per vervoerwijze 2009 in Nederland en in kleine gemeenten. Bron: AVV-MON, bew erkt.

En het fietsgebruik in Nederland neemt toe. Het totaal aantal fietskilometers is gegroeid van 13 miljard
in 2002 tot 15,1 miljard in 2009 en het aandeel van de fiets bij verplaatsingen over kortere afstand (tot
7,5 km) is gegroeid van 33,0% in 2002 tot 34,6% in 2009.
Bij verplaatsingen tussen de 1 en 3,7 kilometer is de fiets de meest gebruikte vervoerwijze. Bij nog
kortere verplaatsingen wordt er meer gelopen en bij langere verplaatsingen meer auto gereden. Pas
bij ritten van meer dan 20 kilometer is het aandeel verplaatsingen met de trein of met BTM (bus, tram
4
en metro) hoger dan het fietsaandeel.
Ook als we kijken naar de verdeling van de mobiliteit over de dag blijkt het belang van de fiets.
Tussen 8.00 en 8.30 uur, rond 12.00 uur, rond 13.00 uur en rond 15.00 uur zijn er meer fietsers
5
dan automobilisten op de weg.
Kortom, de fiets levert in Nederland een zeer belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en is een
belangrijk vervoermiddel voor mensen om in hun mobiliteitsbehoefte te voorzien.

4

Cijfers afkomstig uit : Mobiliteitsbalans 2007, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, Den Haag, 2007.
5
Idem
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Een hoog fietsgebruik is goed nieuws voor de gemeente

Een hoog fietsgebruik heeft vele voordelen. Zeker als dat leidt tot minder autogebruik in de gemeente.
6
In die zin heeft de fiets en de fietser de stad een hoop te bieden:


De bereikbaarheid neemt toe. Zowel de rijdende als de stilstaande fiets neemt veel minder ruimte
in dan een auto (respectievelijk factor 20 en factor 10). Meer fietsers betekent dan ook een
vergroting van de capaciteit van het verkeerssysteem zonder veel (extra) ruimtebeslag en tegen
relatief lage kosten. Fietsstimulerend beleid is een ruimte- en kostenefficiënte manier om de
bereikbaarheid en economische vitaliteit van binnensteden, winkelcentra, bedrijventerreinen en
kantoorlocaties op peil te houden. Daarmee schept het ook ruimte voor het noodzakelijk
autoverkeer tegen de achtergrond van een groeiende mobiliteitsbehoefte.



De leefkwaliteit neemt toe. De fiets is het enige echte ‘zero emission vehicle’ in het
7
personenvervoer : fietsen stoten geen schadelijke stoffen uit, produceren geen CO2 en maken
geen lawaai. Bovendien zorgen drukke fietsverbindingen niet voor barrières in de stad en wordt
het verblijfsklimaat voor bijvoorbeeld voetgangers of spelende kinderen nauwelijks negatief
beïnvloed. Fietsers zorgen ook voor levendigheid op straat en bevorderen daarmee het gevoel
van sociale veiligheid.



De gezondheid van burgers neemt toe. Bewegingsarmoede en overgewicht zijn belangrijke
veroorzakers van de grote volksziekten: hart- en vaatziekten, diabetes type-2, kanker, psychische
klachten en ziekten aan spieren en gewrichten. Dagelijks een half uur fietsen (naar bijv. werk,
school, winkel of voor vrije tijd) reduceert de risico’s aanzienlijk en leidt dus tot een toename van
de gezondheid.



De maatschappelijke participatie van burgers neemt toe. Met de fiets kunnen mensen tegen lage
kosten zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven in de stad. Vooral voor mensen die
niet beschikken over een alternatief (autolozen, ouderen en kinderen) is de fiets belangrijk voor
hun maatschappelijke ontplooiing (werken, boodschappen doen, sociale contacten, enz.).



De verkeersveiligheid neemt toe. Een hoger fietsgebruik zorgt per saldo voor een toename van de
8
verkeersveiligheid.

2.3

Het fietsgebruik kan nog flink groeien

Een belangrijke vraag voor gemeenten is natuurlijk of het voeren van een fietsstimulerend beleid ook
leidt tot een hoger fietsgebruik en welke elementen een dergelijk beleid zou moeten bevatten.
9

Nederlanders hebben over het algemeen (84%) een positief oordeel over de fiets . Op sommige
punten ligt de waardering hoger dan voor de auto: vooral de lage kosten, de rust, het op je zelf zijn, de
onafhankelijkheid, het altijd op tijd komen en het ontbreken van vertragingen en ergernissen wordt
hoog gewaardeerd. Tweederde van de Nederlanders associeert de fiets met vreugde.
De fiets concurreert vooral goed met andere vervoerwijzen op de relatief korte afstand. Daar zal dan
ook de grootste groei te verwachten zijn. De meeste verplaatsingen zijn ook kort: van alle

6

Zie ook Beleidswijzer Fietsverkeer, Kennis voor fietsbeleid gebundeld, Fietsberaad publicatie nummer 9, 2005.
J.A. Annema et al. Review beleidsdiscussie CO2-emissie reductie bij personenvervoer over de weg, Kennisinstituut voor
Mobiliteit en Milieu en Natuur Planbureau Den Haag/Bilthoven, 2007.
8
O. van Boggelen et al. Effect toename fietsaandeel op de verkeersveiligheid, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Den Haag,
2005.
9
L. Harms et al. Beleving en beeldvorming van mobiliteit, Kennisinstituut voor Mobiliteit, Den Haag, 2007.
7
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verplaatsingen is 70% korter dan 7,5 km. Van alle autoverplaatsingen is ruim 52% korter dan 7,5 km.
10
Voor deze verplaatsingen kan de fiets dus voor veel mensen een alternatief zijn.
In Nederland zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de mate waarop de fiets wordt gebruikt bij
de verplaatsingen op de korte afstand: gemeenten als Leiden, Groningen, Zwolle, hebben een
11
fietsgebruik van ongeveer 50% van de verplaatsingen tot 7,5 km en Heerlen en Kerkrade van nog
geen 15%. De afgelopen jaren is met behulp van de onderzoeksgegevens uit de Fietsbalans 2000 –
2004 en andere landelijke databestanden in verschillende studies uitgezocht welke factoren de
12
meeste invloed hebben op het fietsgebruik. Daarin komen vier groepen van factoren bovendrijven
13
waarvan een aantal goed met gemeentelijk beleid te beïnvloeden zijn.


Fysieke omstandigheden (temperatuur, neerslag, reliëf en ruimtelijke ordening).



De karakteristieken van de bevolking (die leiden tot verschillen in ‘fietscultuur’ en kwaliteitseisen
aan fietsvoorzieningen).



Concurrentieverhouding van de fiets t.o.v. andere vervoermiddelen (reistijd (o.a. directheid), geld,
moeite).



Fietscomfort en veiligheid (inrichtingskwaliteit van het fietsnetwerk, fietserstevredenheid,
verkeersveiligheidsbeleving en verkeersveiligheid).

Er is een grote samenhang tussen de verschillende factoren, zodat het moeilijk is de invloed van een
enkele factor op het fietsgebruik vast te stellen. Bevorderen van het fietsgebruik heeft de meeste kans
van slagen als de verschillende factoren in samenhang verbeterd worden. Met een goede mix van het
aanleggen van fietsnetwerken van hoge kwaliteit, een hoge mate van verkeersveiligheid en voldoende
capaciteit voor de rijdende en stilstaande fiets, een grofmazig autonetwerk, sturende parkeertarieven
voor de auto bij belangrijke bestemmingen en fietspromotie gericht op verschillende doelgroepen kan
het fietsgebruik in veel gemeenten nog zeer fors groeien.

10

M. Olde Kalter Vaker op de fiets? Effecten van overheidsmaatregelen, Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid, Den Haag, 2007.

11
12

O. Van Boggelen 3½ jaar Fietsbalans; een terugblik, analyses en toekomstplannen, Fietsbalans CD-rom, Utrecht, 2004.
R. Ververs, A. Ziegelaar, Verklaringmodel voor fietsgebruik gemeenten, Research voor Beleid / Fietsberaad, 2006.
P. Rietveld, V. Daniel, Determinants of bicycle use: do municipal policies matter? Transportation Research Part A 38, 531 –
550, 2004.
13
Alle drie de studies komen met een model dat de onderlinge verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten even goed
verklaart, maar de factoren die in het model een rol spelen verschillen tussen de drie studies onderling.
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De beleidsopgave voor de gemeente Leiderdorp

Niet geheel toevallig werd de hierboven geschetste opgave voor gemeenten in het kader van een
14
fietsstimulerend beleid al kernachtig samengevat in de PKB van de Nota Mobiliteit. Volgens deze
nota stimuleren alle gemeenten het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de
ketenverplaatsing van deur tot deur. Dat wordt bestempeld als beleid dat van wezenlijk belang is voor
het bereiken van de nationale doelstellingen en het realiseren van samenhang in het verkeers - en
vervoers beleid van rijk, provincies, stadsregio’s, gemeenten en waterschappen. In 2012 zijn deze zgn.
‘essentiële onderdelen’ uit de Nota Mobiliteit overgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en
15
Ruimte , waardoor deze nog steeds rechtstreeks dienen te worden verwerkt in de provinciale,
regionale en gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen.
De opgave voor gemeenten is om het huidige fietsgebruik tenminste te consolideren, fietsen een
aantrekkelijker alternatief te maken voor korte autoritten en om natuur- en recreatiegebieden per fiets
bereikbaar te houden, aldus de nota. Ook dragen ze zorg voor verbindingen naar het centrum en naar
het buitengebied voor wonen, werken en vrije tijd.
Ze doen dat onder meer door te zorgen voor:

16



Een fietsnetwerk dat voldoet aan de verkeerskundige hoofdeisen samenhang, directheid, comfort,
aantrekkelijkheid en veiligheid.



Fietsparkeervoorzieningen die op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen aan de
vraag.



Goede fietsverbindingen met het centrum en met het buitengebied bij de oplevering van
nieuwbouwwijken.



Fietsdiefstal terug te dringen



Promotie van het fietsgebruik en kennisoverdracht.

Elke gemeente heeft daarbij de inspanningsverplichting meegekregen om voor deze aspecten in haar
beleid een doel voor 2020 vast te stellen. Daarnaast dient het hele mobiliteitsbeleid van de gemeente
te passen binnen de wettelijke en beleidsmatige randvoorwaarden van veiligheid en leefkwaliteit.
Daarmee zijn de uitdagingen voor het Leiderdorpse fietsbeleid helder. De beoordeling van het
fietsklimaat van Leiderdorp in de Fietsbalans sluit goed aan bij de opgave voor het gemeentelijke fietsen verkeersbeleid zoals die in het vastgestelde rijksbeleid is geformuleerd. Daarmee is de Fietsbalans
ook een uitstekend hulpmiddel om in beeld te krijgen hoe ver de gemeente Leiderdorp staat in het
bereiken van de zojuist opgesomde doelen voor het fietsbeleid.
De kwaliteit van het fietsnetwerk, de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto en de
verkeersveiligheid voor fietsers worden ook sterk beïnvloed door de hoeveelheid autoverkeer op de
wegen en kruispunten waar fietsers gebruik van maken. Een gemeentelijk fietsstimulerend beleid
volgens de rijksopgave heeft dan ook integraal consequenties voor het complete Leiderdorpse
verkeer- en vervoerbeleid.

14

Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, Den Haag, april 2006. Als gevolg van de Planw et moet de PKB
tekst w orden beschouwd als de essentiële onderdelen van beleid en die w erken rechtstreeks door in het gemeentelijke beleid.
15

Zie pag. 121 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Min. I&M, Den Haag, maart 2012.

16

Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, Den Haag, april 2006, pagina 17-18.

oktober 2013

Rapportage Fietsbalans ®-2 Leiderdorp. Deel 1 analyse en advies

3

Fietsgebruik en verplaatsingsgedrag in Leiderdorp

3.1

Het fietsgebruik in Leiderdorp

13

Het feitelijke fietsgebruik in een gemeente is een belangrijke maat voor de kwaliteit van het
fietsklimaat. De omvang van het fietsgebruik is zowel een indicatie voor de mate waarin een
gemeente er in geslaagd is belemmeringen voor fietsgebruik weg te nemen, als voor de mate waarin
de gemeente er in slaagt fietsgebruik te stimuleren. Vooral op de korte afstand want daar concurreert
de fiets goed met andere vervoerwijzen. Als indicatie voor het fietsgebruik is in de Fietsbalans
gekozen voor het aandeel van de fiets als hoofdvervoerwijze in alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer op
basis van een vijfjaarsgemiddelde.
In Leiderdorp lag het gemiddelde fietsaandeel bij de verplaatsingen tot 7,5 km over de jaren 200517
2009 op 33%. Daarmee scoort Leiderdorp op het aspect fietsgebruik ‘matig’ ten opzichte van
de in de Fietsbalans gehanteerde norm. Ter vergelijking, zowel voor heel Nederland als ook in de
kleine gemeenten lag in deze vijfjaarsperiode het gemiddeld fietsaandeel op de korte afstand op 35%.
Het hoogste fietsgebruik in de kleine gemeenten is te vinden in Culemborg (49%), Raalte (48%),
Borne (47%) en Oegstgeest (45%).

Figuur 3.1 Fietsbalansscore fietsgebruik in Leiderdorp. Bron: CBS-OVG/AVV-MON, bew erkt.

In figuur 3.2 is de ontwikkeling van het fietsgebruik in Leiderdorp bij de verplaatsingen tot 7,5 km over
de afgelopen jaren uitgezet. Die laat zien dat het fietsgebruik in Leiderdorp het afgelopen decennium
is gegroeid maar de laatste jaren ervan is afgevlakt.

Fietsgebruik in Leiderdorp
40%

35%

30%

25%
1999-2003 2000-2004 2001-2005 2002-2006 2003-2007 2004-2008 2005-2009
Leiderdorp
gemiddeld kleine gemeenten
Nederland

Figuur 3.2 Ontw ikkeling fietsgebruik (fiets als hoofdvervoerwijze) in Leiderdorp. Bron: CBS-OVG/AVV-MON, bew erkt.

17

(Bron: MON) CBS: vanaf 2010 is onderzoeksmethode aangepast w aardoor een trendbreuk is ontstaan; hierdoor zijn alleen
2010 en 2011 beschikbaar w at onvoldoende is om op gemeenteniveau betrouw bare cijfers te genereren.

oktober 2013

Rapportage Fietsbalans ®-2 Leiderdorp. Deel 1 analyse en advies

3.2

14

Vervoerwijze bij de korte ritten in Leiderdorp

Om het relatief lage fietsgebruik van Leiderdorp nader te duiden, is het interessant het af te zetten
tegen de andere vervoerwijzen. Figuur 3.3 toont de modal split bij de verplaatsingen tot 7,5 km in
Leiderdorp over de periodes 2005-2009 en 1999-2003.

Modal-split verplaatsingen tot 7,5 km in
Leiderdorp (2005-2009)

Modal-split verplaatsingen tot 7,5
km in Leiderdorp (1999-2003)
1% 2%

1% 4%

24%

33%

fiets

30%

23%

autobestuurder
autopassagier
lopen
btm
trein

9%

10%

overig

29%

34%

Figuur 3.3 Modal split naar hoofdvervoerwijze van de verplaatsing tot 7,5 kilometer in Leiderdorp 2005-2009 en 1999-2003.
Bron: CBS-OVG/AVV-MON, bew erkt.

Uit de figuur over 2005-2009 blijkt dat de auto met een aandeel van 38% de meest gebruikte
vervoerwijze is bij deze korte verplaatsingen. Dat is meer dan gemiddeld in de kleine gemeenten
(36%). Het fietsaandeel bij verplaatsingen tot 7,5 km is 33%, dat is kleiner dan gemiddeld in de kleine
gemeenten (35%). In Leiderdorp is het auto-aandeel bij de korte verplaatsingen groter dan het
fietsaandeel. Het aandeel autobestuurders is met 29% wel kleiner dan het fietsaandeel. Opvallend is
ten slotte dat het aandeel openbaar vervoer bij verplaatsingen op de kortere afstand binnen de
gemeente ook in Leiderdorp klein is: slechts 1%. Dat is iets meer dan gemiddeld in de kleine
gemeenten (0,5%). Openbaar vervoer wordt eigenlijk alleen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Almere substantieel meer gebruikt, maar ook daar komt het aandeel niet hoger dan rond de 10%.
Ten opzichte van de periode 1999-2003 is op de korte afstand het auto-aandeel in Leiderdorp
substantieel afgenomen ten gunste van niet alleen het fietsaandeel maar ook het ‘overig’-aandeel
(overwegend snorscooters).
Figuur 3.4 toont voor Leiderdorp per vervoermiddel het aandeel verplaatsingen tot 7,5 kilometer ten
opzichte van alle ritten met dat vervoermiddel.

Figuur 3.4 Het aandeel korte ritten naar hoofdvervoerwijze 2005-2009 in
Leiderdorp, de kleine gemeenten en Nederland. Bron: AVV-MON, bew erkt.
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In Leiderdorp is 75% van de verplaatsingen kort, iets meer dan gemiddeld in de kleine gemeenten.
Van de fietsritten in Leiderdorp is 92% korter dan 7,5 km. Daarmee wordt bevestigd dat de fiets vooral
op de kortere afstand veel wordt gebruikt. Echter, ook ruim de helft van de autoritten in Leiderdorp is
18
korter dan 7,5 km. Voor deze verplaatsingen vormt de fiets dus mogelijk een alternatief.
Vooral het aandeel korte ritten bij autopassagiers is in Leiderdorp opvallend hoger dan elders. Dat zou
er op kunnen wijzen dat kinderen in Leiderdorp bij korte ritten vaker dan gemiddeld met de auto
worden gebracht in plaats van (zelf) te fietsen. Tenslotte is het aandeel korte ritten met het openbaar
vervoer (BTM) veel hoger dan gemiddeld. Dat zal vooral te maken hebben met het feit dat Leiderdorp
direct naast Leiden is gelegen. Oegstgeest heeft ongeveer het hetzelfde percentage.
3.3

Verplaatsingsgedrag van de inwoners van Leiderdorp, samengevat

Het fietsgebruik in Leiderdorp op verplaatsingen tot 7,5 km lijkt zich in de periode 2005-2009 te
hebben gestabiliseerd op zo’n 33%. Dat levert een matige score op ten opzichte van de in de
Fietsbalans gehanteerde norm en is lager dan gemiddeld in de kleine gemeenten en Nederland.
Daarmee is fietsen in Leiderdorp na de auto de meest gebruikte vervoerwijze op de korte afstand.
Het gemiddelde autogebruik over 2005-2009 op de korte afstand is in Leiderdorp groter dan
gemiddeld in de kleine gemeenten. Ruim de helft van de autoverplaatsingen van Leiderdorper is
korter dan 7,5 km. Voor deze korte autoverplaatsingen vormt de fiets dus mogelijk een alternatief.
Net zoals in alle kleine gemeenten en ook de meeste andere gemeenten is ook in Leiderdorp het
gebruik van het openbaar vervoer op de korte afstand erg laag.

18

M. Olde Kalter Vaker op de fiets? Effecten van overheidsmaatregelen, Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid, Den Haag, 2007.
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4

De kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Leiderdorp

4.1

Inleiding

De gemeentelijke beleidsopgave voor het fietsbeleid volgens de Nota Mobiliteit betekent voor een
belangrijk deel het realiseren van goede fietsvoorzieningen op straat.


Allereerst moeten gemeenten een fietsnetwerk realiseren dat voldoet aan de verkeerskundige
19
hoofdeisen samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort . Hoe dat moet wordt
20
21
beschreven in de Ontwerpwijzer fietsverkeer van het CROW. Daarbij gaat het enerzijds om
eisen voor het gehele netwerk en de verhouding met netwerken voor de andere vervoerswijzen,
vooral de auto, en anderzijds om eisen voor de inrichting van de infrastructuur voor de fietsers, het
ontwerp van fietsvoorzieningen op kruispunten en wegvakken.



Fietsparkeervoorzieningen realiseren die op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen
22
aan de vraag betekent dat gemeenten een vraagvolgend fietsparkeerbeleid moeten formuleren.



Fietsen een aantrekkelijk alternatief maken voor de korte autoritten kan door enerzijds het
aanleggen van een fietsnetwerk dat voldoet aan bovenstaande eisen en anderzijds door te zorgen
dat de fiets in tijd sneller is en qua parkeren veel goedkoper.

23

In de Fietsbalans zijn belangrijke aspecten van bovengenoemde zaken objectief onderzocht tijdens de
Fietsbalans-praktijkmeting en in het fietsparkeeronderzoek. Vervolgens zijn de resultaten beoordeeld
aan de hand van de eisen en normen uit de verkeerskundige handboeken en ten opzichte van andere
steden (gemiddelden en besten).
In Leiderdorp zijn voor de Fietsbalans-praktijkmeting binnen een cirkel met een straal van 2,5 km
vanaf het centrum 16 verplaatsingen gemaakt met een speciaal ontworpen meetfiets en een
meetauto. Deze verplaatsingen gingen van willekeurig verspreid liggende woningen naar belangrijke
24
fietsbestemmingen en omgekeerd. Voor zowel de fiets als de auto zijn de snelste routes bepaald.
In Leiderdorp is voor het fietsparkeeronderzoek bij 25 belangrijke fietsbestemmingen in de hele
gemeente op piektijden gekeken of er voldoende rekken stonden, of de rekken van goede kwaliteit
25
waren en of ze op de goede plek stonden.
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de Fietsbalans-praktijkmeting en van het
fietsparkeeronderzoek worden weergegeven.
4.2

Samenhang

Samenhang heeft te maken met de mogelijkheid om ergens te kunnen komen en met de noodzaak
van een complete en begrijpelijke fietsinfrastructuur. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer worden vanuit
de hoofdeis samenhang de volgende ontwerpeisen geformuleerd voor het fietsnetwerk: Verbindingen
sluiten aan op (alle) herkomsten en bestemmingen van fietsers. Het netwerk sluit aan op het
19

Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, Den Haag, april 2006, pagina 17.
CROW Ontwerpwijzer fietsverkeer, Ede 2006.
21
Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, vervoer en openbare ruimte. In samenw erking met alle
belanghebbende partijen w orden richtlijnen, aanbevelingen en systematieken opgesteld gebaseerd op actuele kennis en
consensus binnen het betreffende vakgebied.
22
Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, Den Haag, april 2006, pagina 17.
23
Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, Den Haag, april 2006, pagina 17.
24
Een uitgebreide beschrijving van de Fietsbalans ®-praktijkmeting, de steekproefmethodiek en de routes in Leiderdorp is te
vinden in paragraaf 2.3.5 van de Rapportage Fietsbalans ®-2, deel 2 Onderzoeksverslag.
25
Een uitgebreide beschrijving van het Fietsparkeeronderzoek in Leiderdorp is te vinden in de bijlage Fietsparkeren.
20
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verplaatsingspatroon van de fietsers. Fietsers hebben de keus uit verschillende routes.
Hoofdfietsroutes volgen de dikste fietsstromen. Hoofdfietsroutes zijn als zodanig herkenbaar.
In de Fietsbalans wordt het aspect samenhang niet nader onderzocht en beoordeeld. Dat zou te
arbeidsintensief zijn geweest, zowel tijdens het veldwerk als bij de uitwerking.
4.3

Directheid

De factoren die de reistijd voor de fietser beïnvloeden, zijn samengebracht in het aspect ‘directheid’. In
de Ontwerpwijzer fietsverkeer worden vanuit de hoofdeis directheid de volgende ontwerpeisen
geformuleerd voor het fietsnetwerk: Fietsers hoeven zo min mogelijk om te rijden en op
hoofdfietsroutes is de omrijdfactor maximaal 1,2. Verbindingen garanderen een zo vlot mogelijke
doorstroming en op hoofdfietsroutes is de ontwerpsnelheid 30 km/uur en bij kruispunten met
verkeerslichten wordt de prioriteit ten gunste van de fietsroute ingesteld.
In de Fietsbalans meten en beoordelen we drie deelaspecten: omrijdfactor, oponthoud en gemiddelde
26
snelheid. In figuur 4.3 zijn de resultaten voor Leiderdorp beknopt weergegeven.

Figuur 4.3 Fietsbalansscore directheid in Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

De directheid voor fietsers in Leiderdorp is ‘matig’. Door een matige omrijdfactor en een lage
gemiddelde snelheid zijn fietsers in Leiderdorp doen fietsers er relatief lang over om hun bestemming
te bereiken.
De omrijdfactor is matig omdat fietsers in Leiderdorp bij bijna alle verplaatsingen ten opzichte van de
hemelsbrede afstand flink moeten omrijden.
Fietsers in Leiderdorp hebben onderweg een niet hoog maar wel bovengemiddeld oponthoud. Dit
komt enerzijds doordat de fietser minder vaak een verkeerslicht tegenkomt maar anderzijds de
gemiddelde wachttijd bij een verkeerslicht anderhalf keer zo hoog is als gemiddeld en zelfs drie keer
zo hoog als de norm van de Ontwerpwijzer fietsverkeer.
De gemiddelde snelheid is in Leiderdorp tamelijk laag doordat fietsers relatief vaak langzaam moeten
fietsen of lopen (zie hiervoor §4.4.1).
De directheid is in Leiderdorp iets onder het gemiddelde van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine
gemeenten. Van deze steden scoort Houten met een totaaloordeel ‘goed‘ het beste. De omrijdfactor
en de gemiddelde snelheid in Leiderdorp scoren benedengemiddeld. Verbeteringen in Leiderdorp
zouden met name kunnen worden gezocht bij een verhoging van de gemiddelde snelheid, door
verkorting van de looptijden (zie §4.4.1) en verkorting van de wachttijden bij de verkeerslichten.

26

Ten opzichte van 2000 is de norm voor gemiddelde snelheid gew ijzigd vanwege andere meetsystematiek. Zie paragraaf 3.3
van Rapportage Fietsbalans ®-2 Leiderdorp, deel 2 Onderzoeksverslag.
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Comfort

Of mensen de fiets (blijven) gebruiken hangt voor een belangrijk deel samen met het plezier en het
gemak waarmee ze kunnen fietsen: het comfort. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer worden vanuit de
hoofdeis comfort de volgende ontwerpeisen geformuleerd voor het fietsnetwerk: Ontmoetingen tussen
fiets en auto worden geminimaliseerd door drukke fietsverbindingen zo min mogelijk te combineren (in
langs en dwarsrichting) met drukke autoverbindingen. Wijken en publieksaantrekkende voorzieningen
zijn bewegwijzerd. (Hoofd)fietsroutes zijn gebaat bij een onbelemmerde doorgang (voorrang, weinig
stops, ontwerpsnelheid 30 km/uur). (Hoofd)fietsroutes zijn voorzien van asfalt.
In de Fietsbalans is er voor gekozen een onderscheid te maken tussen comfort (hinder) enerzijds en
comfort (wegdek) anderzijds.
4.4.1

Comfort (hinder)

Het fietsnetwerk moet zo zijn ingericht dat zowel snelle, vaardige als langzame kwetsbare fietsers
veilig kunnen fietsen zonder elkaar te hinderen of hinder te ondervinden van gemotoriseerd verkeer,
inclusief brom- en snorfietsen. Onder het aspect comfort (hinder) meten en beoordelen we in de
Fietsbalans zes deelaspecten die verband houden met de hinder die fietsers ondervinden van
verkeerssituaties en medeweggebruikers: stopfrequentie, langzaam fietsen en lopen, verkeershinder,
infrahinder, geen voorrangsrechten en afslaan. In figuur 4.4 zijn de resultaten voor Leiderdorp beknopt
weergegeven.

Figuur 4.4 Fietsbalansscore comfort (hinder) Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

Leiderdorp heeft een ‘zeer slechte’ score op comfort (hinder). Het comfort wordt voor de fietsers
niet zo vaak verstoord door de noodzaak om te stoppen maar wel door de hinder van gemotoriseerd
verkeer op een aantal 50 km/u wegen zonder een fietsvoorziening (bijv. Touwbaan) of met een te
smalle fietsstrook (bijv. Heinsiuslaan), door hinderlijk geplaatste paaltjes, door de noodzaak om te
lopen bij met name de Winkelhof, door het vaak moeten verlenen van voorrang en door vaak
afslaande manoeuvres.
Het comfort (hinder) is in Leiderdorp veel lager dan gemiddeld in de in Fietsbalans-2 onderzochte
kleine gemeenten. Van deze steden scoort Maarssen met een totaaloordeel ‘goed’ het beste. Vooral
verkeershinder, infrahinder en geen voorrangsrec hten scoren veel slechter. De beste steden op deze
deelaspecten scoren dan ook veel beter dan Leiderdorp: Oegstgeest heeft een verkeershinder van 1,1
27
28
Fv (Leiderdorp 6,7 Fv), Bussum heeft een infrahinder van 0,7 Fi (Leiderdorp 5,4 Fi). Verbeteringen
in Leiderdorp zouden met name kunnen worden gezocht bij de 50 km.u wegen waar een (goede)
fietsvoorziening ontbreekt.

27
28

De score voor verkeershinder over een bepaalde afstand wordt uitgedrukt in de Fietsersbond-verkeershinderwaarde, de Fv.
De score voor infrahinder over een bepaalde afstand wordt uitgedrukt in de Fietsersbond-infrahinderwaarde, de Fi.
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Comfort (wegdek)

De fiets is (in de meeste gevallen) een ongeveerd voertuig en daarmee is het fietsen meer dan enige
andere vervoerswijze gevoelig voor de kwaliteit van het wegdek. Een goed wegdek is allereerst van
belang voor het comfort van de fietsrit. Maar onvolkomenheden in het wegdek kunnen ook leiden tot
schade aan fiets of bagage en mogelijk zelfs onveilige situaties. In de Fietsbalans meten we per
2
seconde de trillingswaarde in m/s . In figuur 4.5 zijn de resultaten voor Leiderdorp beknopt
weergegeven.

Figuur 4.5 Fietsbalansscore comfort (wegdek) Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.
29

Leiderdorp heeft een ‘matige’ score op het onderdeel wegdekkwaliteit . Vooral door het (te)
vaak toepassen van tegels en klinkers op belangrijke fietsverbindingen. Wel is in vergelijking met
andere gemeenten de kwaliteit van klinkerverhardingen respectievelijk iets beter. Ook is de kwaliteit
van het asfalt over het algemeen uitstekend, maar deze verhardingssoort wordt in Leiderdorp dus voor
fietsinfrastructuur nog onvoldoende toegepast.
Het wegdek is in de gemeente Leiderdorp wat minder oncomfortabel dan gemiddeld in de in
Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten. Van deze gemeenten scoort Weert het beste: daar is
een wegdekkwaliteit gemeten van 83 Ft (Leiderdorp 139 Ft) waar slechts 14% van de fietsroutes
elementenverharding bevat. Verbeteringen in Leiderdorp zouden met name kunnen worden gezocht
bij het asfalteren van de tegelfietspaden (de Engelendaal voorop) en extra onderhoud aan de
drukkere fietsverbindingen met klinkerverharding (zoals die tussen Hoofdstraat en Loevestein, onder
de Leiderdorpsebrug).
4.5

Aantrekkelijkheid (geluidhinder)

Bij ‘aantrekkelijkheid’ gaat het om de omgevingskenmerken die bepalen hoe de fietser de fietstocht
beleeft. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer worden vanuit de hoofdeis aantrekkelijkheid de volgende
ontwerpeisen geformuleerd voor het fietsnetwerk: Fietsroutes zijn sociaal veilig en lopen door een
afwisselende omgeving met een goed ontworpen en onderhouden openbare ruimte.
In de Fietsbalans is geluidhinder gekozen als maat voor (het gebrek aan) aantrekkelijkheid. Weinig
fietsers ervaren een lawaaierige omgeving als aantrekkelijk en in een stedelijke omgeving is het
gemotoriseerd verkeer de belangrijkste bron van lawaai. Geluidhinder is bovendien relatief eenvoudig
meetbaar: per seconde wordt het geluidsniveau (dB(a)) vastgelegd. In figuur 4.6 zijn de resultaten
voor Leiderdorp beknopt weergegeven.

Figuur 4.6 Fietsbalansscore aantrekkelijkheid Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.
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De score voor trillingen over een bepaalde afstand w ordt uitgedrukt in de Fietsersbond-trillingswaarde, de Ft.
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Leiderdorp scoort nog net ‘goed’ op het aspect aantrekkelijkheid . De belangrijkste reden zal
zijn dat ruim de helft van de onderzochte fietsroutes niet langs de drukke autoroutes lopen.
De score van Leiderdorp op het aspect aantrekkelijkheid is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de
in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten. Van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine
gemeenten scoort Houten het beste: in Houten is een geluidhinder gemeten van 106 Fg (Leiderdorp
150 Fg). Verbeteringen in Leiderdorp zouden vooral kunnen worden gezocht in het uitbreiden van het
fietsnetwerk met autoluwe routes.
4.6

Veiligheid

Bij de hoofdeis veiligheid gaat het erom dat de fietsinfrastructuur de verkeersveiligheid van fietsers en
de overige weggebruikers waarborgt. De fietser is vooral kwetsbaar als hij zich begeeft in een ruimte
met gemotoriseerd verkeer, waardoor er verschillen ontstaan in massa en snelheid. De fietser geniet
daarbij niet de bescherming van technische, externe veiligheidsvoorzieningen, zoals een
kooiconstructie, een kreukelzone of airbags. Bij een ongeval is er dus een grote kans op ernstig letsel.
Voor kinderen en ouderen geldt dat hogere eisen worden gesteld aan de veiligheid van de
infrastructuur. Jongeren kunnen vaak nog niet goed gevaar inschatten en vertonen zelf vaak
onvoorspelbaar gedrag. Ouderen hebben in toenemende mate problemen met het omgaan met
complexe situaties en zijn ook in toenemende mate ‘breekbaar’. Brede gescheiden fietspaden en
veilige overzichtelijke oversteken zijn voor deze groepen een groot goed.
31

Toch leidt een toename van het fietsgebruik per saldo niet tot meer verkeersslachtoffers . Als
automobilisten jonger dan 40 jaar overstappen op de fiets leidt dat zelfs tot een verbetering van de
verkeersveiligheid. Bij een hoog fietsgebruik daalt gemiddeld genomen het risico voor fietsers om
slachtoffer te worden van een ernstig ongeval.
4.6.1

Ongevallenrisico voor fietsers in Leiderdorp

In de Fietsbalans is er voor gekozen verkeersveiligheid te beoordelen op het resultaat; het
daadwerkelijk risico voor fietsers om slachtoffer te worden van een ernstig ongeval per gefietste
kilometer. Daarnaast kan met behulp van de resultaten van de Fietsbalans -praktijkmeting een
indicatie worden gegeven van de intrinsieke veiligheid van het ontwerp en de inrichting van het
fietsnetwerk.
In figuur 4.7 is het risico dat een fietser in Leiderdorp loopt om slachtoffer te worden van een ernstig
ongeval en de beoordeling daarvan beknopt weergegeven.

Figuur 4.7 Ongevallenrisico voor fietsers in Leiderdorp 2005-2009. Bron: CBS-OVG/AVV-MON/AVV-BRON bew erkt en SWOV

Fietsers lopen in Leiderdorp een zeer hoog (objectief) risico het slachtoffer te worden van een
ernstig ongeval. Dat leidt tot een zeer slechte Fietsbalans-score van Leiderdorp op het aspect
verkeersveiligheid voor fietsers. Leiderdorp scoort veel slechter dan het gemiddelde van de kleine

30

De score voor geluidhinder over een bepaalde afstand w ordt uitgedrukt in de Fietsersbond-geluidswaarde, de Fg.
O. van Boggelen et al. Effect toename fietsaandeel op de verkeersveiligheid, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Den Haag,
2005.
31
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gemeenten in Nederland. Het laagste verkeersveiligheids risico in de kleine gemeenten vinden we in
Zeewolde met 3,3 ernstige fietsslachtoffers per 100 miljoen km (Leiderdorp 38,2).
De slachtoffers onder fietsers in Leiderdorp vallen overwegend op gemeentelijke wegen met een 50
32) 33)
km/u regime.
4.6.2

Verkeersveiligheidsri sico-analyse Leiderdorp.
34

In de Ontwerpwijzer fietsverkeer zijn de principes van Duurzaam Veilig vertaald naar eisen voor het
fietsnetwerk vanuit de hoofdeis veiligheid: Conflicten met kruisend verkeer moeten worden vermeden.
Bij (grote) snelheidsverschillen (50 km/uur wegen) moeten routes voor fietsers van routes voor
motorvoertuigen worden gescheiden. Als scheiden niet gaat moeten snelheidsverschillen worden
geminimaliseerd en intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer omlaag. Op kruispunten worden
snelheidsverschillen van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer geminimaliseerd. Fietsvoorzieningen
en kruispuntoplossingen op (hoofd)fietsroutes zijn herkenbaar en uniform karakteristiek voor het type
weg of kruispunt. Op (hoofd)fietsroutes worden bij voorkeur geen paaltjes toegepast. Parkeren op
(hoofd)fietsroutes wordt zo veel mogelijk voorkomen.
In gemeenten waar fietsers vaker drukke verkeersaders moeten volgen of kruisen, is het
35
slachtofferrisico voor fietsers gemiddeld hoger. Een goede onderlinge afstemming van het auto- en
fietsnetwerk (ontvlechten) is dan ook de grondigste manier om de veiligheid van fietsers te vergroten.
Bij voorkeur gaan de fietsroutes binnendoor en wordt het autoverkeer geconcentreerd op een beperkt
aantal verkeersaders buitenom. Het aanleggen van fietsvoorzieningen die aansluiten bij de (hoge)
intensiteit en snelheid van het autoverkeer (fietspaden, rotondes) helpt wel, maar is heel veel minder
36
effectief. Wel dragen ze sterk bij aan het gevoel van veiligheid en comfort en beïnvloeden ze
daardoor weer het fietsgebruik.
Het fietsnetwerk en het autonetwerk zijn in Leiderdorp vanuit de verkeersveiligheid voor fietsers niet in
voldoende mate op elkaar afgestemd. Fietsers moeten er nog te vaak drukke verkeersaders volgen of
kruisen: 43% van de in de Fietsbalans-praktijkmeting gefietste infrastructuur heeft een
snelheidsregime van 50 km/u en van 23% van de kruispunten die de fietsers zijn gepasseerd heeft de
kruisende weg een snelheidsregime van 50 km/u (zie figuur 4.8).

32

Inmiddels is duidelijk dat ongevallen met fietsers zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer vooral op w egen met een
lager snelheidsregime in het AVV-BRON bestand zijn ondergew aardeerd.
33
Het ongevallenrisico is gebaseerd op fietsongevallen en -kilometers in de vijfjaarsperiode 2005-2009 (vanaf 2010 is er bij
beide cijfers sprake van een trendbreuk) en lijkt daarmee gedateerd. De ervaring leert echter dat binnen enkele jaren het ris ico
niet substantieel w ijzigt, tenzij in de betreffende periode een aantal fiets black spots zouden zijn opgelost.
34
CROW Handboek categorisering van wegen op duurzaam veilige basis, deel 1: (voorlopige) functionele en operationele
eisen, CROW-publicatie 11, Ede, 1997.
35
J.P. Schepers, J. Voorham Oversteekongevallen met fietsers op voorrangskruispunten, Ministerie I&M, 2010
36
Idem
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Figuur 4.8 Maximum snelheid van het kruisend verkeer op kruispunten uit de Fietsbalans-praktijkmeting 2013 Leiderdorp. Bron:
Fietsbalans 2013.

Naast de eigenschappen van de verkeersnetwerken in Leiderdorp heeft de weginrichting grote invloed
op de veiligheid van fietsers.
Een veilige inrichting van de kruispunten is het belangrijkst, want juist daar vinden de meeste ernstige
ongevallen met gemotoriseerd verkeer plaats. Het aantal ernstige ongevallen met fietsers in
Nederland is op kruispunten met 50 km-wegen bijna een factor 3 hoger dan op de wegvakken met
37
een snelheidsregime van 50 km/uur.
Het ontbreken van gescheiden fietsvoorzieningen heeft vaak een negatieve invloed op de
veiligheidsbeleving van fietsers en is daarom ongewenst. Fietsers kunnen immers moeilijk controleren
of zij worden waargenomen door de achterop komende bestuurders. In Leiderdorp ontbreken
gescheiden fietsvoorzieningen op 22% van de onderzochte wegen met een snelheidsregime van 50
km/uur (zie figuur 4.9).

37

SWOV, Factsheet Fietsvoorzieningen op w egvakken en kruispunten van gebiedsontsluitingswegen, 2004.
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Figuur 4.9 Aangedane 50 km.-w egvakken tijdens Fietsbalans-praktijkmeting 2013 Leiderdorp. Bron: Fietsbalans ®-2.
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Gezien de kwetsbaarheid van fietsers is voldoende veilige manoeuvreerruimte van groot belang. Bij
gebrek daaraan kunnen minder vaardige fietsers zoals kinderen, jongeren en ouderen niet (meer)
veilig fietsen en voor ouders wordt het onmogelijk hun kinderen veilig te begeleiden. Bovendien werkt
dit negatief op de doorstroming van het fietsverkeer. Op 38% van de gereden routes, substantieel
vaker dan in andere onderzochte gemeenten, worden fietsers gedwongen om achter elkaar te fietsen
door de aanwezigheid van auto’s, andere fietsers en te smalle fietsinfrastructuur (zie figuur 4.10).

Figuur 4.10 Achter elkaar fietsen naar reden tijdens de Fietsbalans-praktijkmeting 2013 Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

Parkeren op hoofdfietsroutes is vooral een probleem als het autoverkeer de fietsstromen moeten
kruisen om in- of uit te parkeren. Indien een schrikstrook ontbreekt leiden parkeervakken ter
rechterzijde van het fietsverkeer tot versmalling van de voor fietsers beschikbare infrastructuur. De
38
richtlijnen in het ASVV voor Duurzaam Veilige weginrichting staan de aanleg van parkeervakken op
wegen met een snelheidsregime van 50 km/u rechts naast fietsers niet toe. In de Fietsbalanspraktijkmeting Leiderdorp lagen parkeervakken rechts van de fietser op 20% van de gefietste wegen
met een snelheidsregime van 50 km/u. Op 39% van de in de Fietsbalans-praktijkmeting gefietste
wegen betrof het parkeervakken rechts van een fietsstrook op een weg met een 50 km/u regime.

38

CROW, ASVV 2004 Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, Ede, 2004.
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Fietsparkeren

Fietsers hebben niet alleen behoefte aan veilige, comfortabele en snelle fietsroutes, maar ook aan
mogelijkheden om hun fietsen veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Angst voor fietsdiefstal is
39
een veelgenoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand niet te fietsen.
Fietsparkeervoorzieningen realiseren die op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en locatie vol doen aan
de vraag, betekent het realiseren van voldoende rekken en klemmen op straat met een goede anti diefstal bescherming (aanbindmogelijkheid) en zo min mogelijk kans op beschadiging van de fiets, zo
dicht mogelijk bij de bestemmingen. Het bieden van een goedkoop of gratis bewaakt alternatief is een
goede aanvulling. Aan de woningkant gaat het daar waar fietsenbergingen ontbreken om het
realiseren van afsluitbare stallingmogelijkheden zo dicht mogelijk bij de woning.
In de Fietsbalans is gekozen voor een afgebakend onderzoek naar de hoeveelheid (kwantiteit), anti40
41
diefstalbescherming (kwaliteit ) en locatie van met name onbewaakte fietsparkeervoorzieningen bij
25 belangrijke (fiets)publieksaantrekkende bestemmingen verspreid over de gemeente. In figuur 4.12
42
staat het resultaat kort samengevat (norm 4 punten, interval 1).

Figuur 4.12 Fietsbalansscore Fietsparkeren Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

Leiderdorp heeft een ‘matige’ totaalscore op het aspect fietsparkeren. Geen van de onderzochte
bestemmingshoofdcategorieën scoren gemiddeld goed; de onderzochte locaties in de categorieën
OV, Sport ene Overig scoren gemiddeld matig en de onderzochte locaties in de categorieën
Winkelgebied en Onderwijs scoren gemiddeld slecht.
Uit het onderliggend materiaal blijkt dat de matige en slechte scores bijna overal worden veroorzaakt
door zowel onvoldoende capaciteit als onvoldoende kwaliteit van de fietsparkeervoorziening.
Vooral bij de winkels, scholen, sportaccommodaties en grootschalige detailhandelscentra
(woonboulevard, bouwmarkten e.d.) staan onvoldoende rekken en klemmen. Slechts bij het
gemeentehuis, ziekenhuis, busstation bij ziekenhuis en bibliotheek lijken voldoende rekken te staan.
Bij slechts weinig bestemmingen is er de mogelijkheid de fiets (frame én voorwiel) aan een goed
bereikbaar vast punt van de voorziening te binden. Alleen bij de winkelcentra Sandhorst en
Oranjegalerij, de bibliotheek en het gemeentehuis zijn de rekken wel allemaal van goede kwaliteit.
De rekken en klemmen staan overwegend redelijk tot goed opgesteld ten opzichte van de ingang en
de fietsroutes.

39

F. Borgman, Aanpak fietsdiefstal in gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Den Haag, 2005.
Het gaat om goed bereikbare aanbindvoorzieningen w aarmee frame en voorwiel met een standaard kettingslot kunnen
w orden aangebonden.
41
Voor de kw aliteit van fietsenrekken is een keurmerk ingesteld: FietsParKeur.
42
Een overzicht van alle observaties en beoordelingen is te vinden in de aparte bijlage Fietsparkeeronderzoek van de
Fietsbalansrapportage Leiderdorp.
40
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Bonuspunten zijn gegeven voor de overdekte stalling bij het Visser ’t Hooft lyceum, een deels
overdekte stalling bij basisschool De Leeuwerik en enkele FietsParKeur-rekken bij de Hema-ingang
van Winkelhof.
Ten opzichte van de gemiddelde scores in de kleine gemeenten in de verschillende bestemmingscategorieën scoort Leiderdorp voor Sport beter en voor Winkelgebied en Onderwijs slechter.
Het gemiddeld totaaloordeel op fietsparkeren in de onderzochte kleine gemeenten is slechts iets
minder matig dan in Leiderdorp.
De beste scores op het aspect fietsparkeren van alle onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in
Terneuzen, Veghel en Wassenaar.
4.8

Concurrentiepositie ten opzichte van auto (en openbaar vervoer)

Voor de mate waarin mensen kiezen voor de fiets is niet alleen van belang hoe goed de
fietsvoorzieningen zijn, maar ook hoe de fiets concurreert met andere vervoers wijzen, zowel op reistijd
43
als op kosten. Vooral de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto is van belang ,
maar ook het openbaar vervoer (OV) is een potentiële concurrent van de fiets. Fietsverbindingen
moeten dan ook zo direct mogelijk zijn met zo weinig mogelijk oponthoud op kruispunten. Ook helpt
het om het autogebruik op de korte afstanden te ontmoedigen door parkeerregulering (beprijzen) en
circulatiemaatregelen. In de Fietsbalans-praktijkmeting zijn zowel met de fiets als met de auto de
verplaatsingen van deur tot deur gemaakt, dus inclusief het (zoeken naar) een fiets- c.q.
autoparkeerplek. Daarnaast zijn de parkeerkosten voor de auto onderzocht. De resultaten zijn
samengevat in tabel 4.13.

Figuur 4.13 Fietsbalansscore concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

In Leiderdorp heeft de fiets een ‘matige’ concurrentiepositie ten opzichte van de auto.
Gemiddeld is de reistijd met de fiets 7% langer dan met de auto. Daarentegen is de fiets in Leiderdorp
bij tweederde van de verplaatsingen tijdens de Fietsbalans-praktijkmeting niet langzamer dan de auto.
Vooral bij de langere ritten die is de automobilist meestal sneller dan de fietser.
Daarnaast heeft Leiderdorp in en rond de winkelcentra Winkelhof en Santhorst geen sturende
parkeerkosten voor de auto. Vanwege het betaald parkeren bij het ziekenhuis zijn de gemiddelde
kosten per verplaatsing toch ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de in Fietsbalans-2 onderzochte
kleine gemeenten.
De concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto is in Leiderdorp is gelijk aan het
gemiddelde in de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten. Van alle onderzochte kleine
gemeenten heeft de fiets respectievelijk in Goes, Bussum en Wageningen de beste
concurrentiepositie. Met een reistijdverhouding van 0,91 is de fiets in Bussum beduidend sneller dan
43

In de diverse onderzoeken naar de verklaring van de verschillen in fietsgebruik tussen gemeenten (zie voetnoot 10) komt het
aspect concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto als een van de belangrijkste naar voren, vooral ook de
parkeerkosten voor auto’s.
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de auto (Leiderdorp 1,07). En met een percentage van 81% van alle ritten waarop de fiets sneller is, is
Goes de beste (Leiderdorp 63%). De hoogste gemiddelde parkeerkosten van alle onderzochte is in
Goes € 0,36 per verplaatsing (Leiderdorp €0, 11).
Voor het openbaar vervoer is met behulp van 9292OV de reistijd bepaald. De fiets heeft in Leiderdorp
qua reistijdverhouding ten opzichte van het openbaar vervoer een uitstekende concurrentiepositie:
met de fiets ben je ruim twee zo snel. Anders geformuleerd: in dezelfde tijd die je met de bus nodig
hebt, zou je gemakkelijk heen en terug zijn gefietst. In deze financieel zware tijden is dat een
belangrijk gegeven. De overheidskosten van het vervoeren van één buspassagier is per afgelegde
44
kilometer 9 maal zo hoog als de overheidskosten van een door een fietser afgelegde kilometer .

44

P.J. v.d. Linden Wie is de haas en w ie de schildpad? NVC-paper - 2012
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5

Overige aspecten van het fietsklimaat in Leiderdorp

5.1

Stedelijke dichtheid

De ruimtelijke spreiding en concentratie van functies heeft grote invloed op de bruikbaarheid van de
fiets. In een compacte stedelijke omgeving is het aantal potentiële bestemmingsadressen binnen
fietsafstand groter dan in meer ruimtelijk gespreide kernen. Het kort houden van de
verplaatsingsafstanden, een compacte bouwwijze en zorgen voor dagelijkse voorzieningen op
fietsafstand bevordert het fietsgebruik.
Stedelijke dichtheid is een maat voor de bruikbaarheid van de fiets om verplaatsingen met de fiets te
maken. In de Fietsbalans is als grootheid voor de befietsbaarheid van een gemeente gekozen voor de
‘omgevingsadressendichtheid’, een grootheid die het CBS sinds 1992 hanteert als een graadmeter
voor stedelijkheid. Omdat het niet reëel is om een landelijke gemeente met 20.000 inwoners op dit
aspect te vergelijken met een grote gemeente als Amsterdam, is de norm gecorrigeerd naar aantal
inwoners. In figuur 5.1 zijn de resultaten voor Leiderdorp beknopt weergegeven.

Figuur 5.1 Stedelijke dichtheid in Leiderdorp. Bron: CBS, bew erkt

Leiderdorp heeft een zeer hoge relatieve omgevingsadressendichtheid en scoort dan ook ‘zeer
goed’ op het aspect stedelijke dichtheid. Door de compacte stedelijke structuur en beperkte
omvang zijn de verplaatsingsafstanden binnen Leiderdorp erg kort. Dat geldt ook voor de
verplaatsingen naar en van Leiden, die eveneens een zeer hoge stedelijke dichtheid kent. Hierdoor
zijn er goede gebruiksmogelijkheden voor de fiets, er zijn immers veel bestemmingen binnen
fietsafstand.
De relatieve omgevingsadressendichtheid is in Leiderdorp zo veel beter dan het gemiddelde van de in
Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten dat de gemeente, met Rijswijk en Beverwijk, het beste
scoort van de kleine gemeenten.
5.2

Fietserstevredenheid

Uiteindelijk hoort bij een aantrekkelijk fietsklimaat dat ook de fietsers tevreden zijn. Het oordeel van de
fietsers zelf daarover is dan ook belangrijk. Daarom heeft de gemeente haar burgerpanel opgeroepen
de Fietsbalans-enquête op de gemeente website in te vullen. 450 Mensen hebben hier gehoor aan
gegeven. Gevraagd is naar hun tevredenheid over achtereenvolgens ‘fietscomfort’,
‘verkeersveiligheid’, ‘sociale veiligheid’, ‘aanpak van fietsendiefstal’ en ‘fietsambities van de
gemeente’.
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Figuur 5.3 Fietsbalansscore fietserstevredenheid Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

De fietsers in Leiderdorp zijn onvoldoende te spreken over het fietsklimaat. Blijkbaar sluiten de
beleidsinspanningen van de gemeente en de resultaten daarvan nog niet goed genoeg aan bij de
wensen en verwachtingen van de fietsers in Leiderdorp. In Leiderdorp zijn veruit de meeste fietsers
tevreden over de sociale veiligheid. Over het fietscomfort en de aanpak van fietsendiefstal zijn zeer
veel fietsers ontevreden. Ook is er veel ontevredenheid over de ambities van de gemeente en is meer
dan een kwart van de respondenten ontevreden over de verkeersveiligheid.
Ten opzichte van de gemiddelde scores in de kleine gemeenten scoort Leiderdorp alleen op het
aspect sociale veiligheid beter en op het aspect verkeersveiligheid ongeveer gelijk. Zeer opvallend is
dat de gemeente Leiderdorp op het aspect fietscomfort zeer veel slechter scoort. Daarnaast is
opvallend dat op het onderdeel ‘aanpak fietsdiefstal’ bijna alle gemeenten slecht scoren. Alleen in
gemeenten die een vastgesteld beleid uitvoeren om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, is het
percentage ontevreden fietsers substantieel lager.
5.3

Beleid op papier

Wat de fietser op straat aantreft, is voor een belangrijk deel het resultaat van in het verleden gevoerd
verkeersbeleid. Het fietsbeleid van vandaag zegt iets over het fietsklimaat van de toekomst. Bij een
oordeel over de fietskwaliteiten van een gemeente wordt daarom ook gekeken naar het beleid dat de
gemeente voert. In de Fietsbalans is ervoor gekozen om door middel van een enquête aan de
gemeenten zelf te vragen naar het bestaan van beleidsnota’s, doelstellingen, budgetten en regelingen
die betrekking hebben op het fietsen.
In figuur 5.2 wordt een overzicht gegeven van de beoordeling van het fietsbeleid in Leiderdorp. Daarbij
moet worden aangetekend dat het beleid op papier vooral is beoordeeld op vorm (zijn er nota’s,
plannen, doelen, eisen, maatregelen, enz.?) en nauwelijks op inhoud (zijn dat ook de ‘juiste’ nota’s,
45
plannen, doelen, eisen, maatregelen, enz.?).

45

Voorbeeld 1: Indien een breedte-eis is opgenomen voor fietspaden van 150 cm kunnen w e niet beoordelen of dat gezien de
intensiteit van het fietsverkeer voldoende is en daarom krijgt de betreffende gemeente de volle punten. Voorbeeld 2: indien het
(hoofd)fietsroutenetwerk is vastgelegd kunnen w e wegens het ontbreken van fietsintensiteitgegevens niet beoordelen of dat op
de juiste plek ligt en uitgebreid genoeg is en daarom krijgt de betreffende gemeente de volle punten.
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Fietsbalansscore Leiderdorp
2013
Norm en
interval

gemiddeld
kleine
gemeenten

Beste
kleine gemeenten

Beleid op papier
Nota's en plannen (N)

16 (4)

11,5

10,5

Fietsnetw erk (N)

13,5 (4)

5,0

8,0

Fietsparkeren (N)

17 (3,5)

7,0

9,1

6,5 (1)

0,5

4,5

5 (1)

6,0

5,2

Totaaloordeel beleid op papier
slecht
Figuur 5.2 Fietsbalansscore beleid op papier Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013.

matig

Budget (N)
Gemeente als w erkgever (N)

Houten

Het fietsbeleid staat in Leiderdorp zeer onvoldoende op papier. Duidelijk is dat in Leiderdorp het
fietsbeleid op papier nog geen volwaardig onderdeel is van het gemeentelijk beleid. De gemeente
scoort alleen goed op het stimuleren van het fietsgebruik onder de eigen werknemers. De
belangrijkste tekortkomingen zijn het ontbreken van concrete doelstellingen, geen kwaliteitseisen aan
het (hoofd)fietsroutenet werk en aan de fietsparkeervoorzieningen, (last but not least) geen financiële
verankering van het fietsbeleid.
Het fietsbeleid op papier van Leiderdorp scoort lager dan het gemiddelde van de in Fietsbalans-2
onderzochte kleine gemeenten. Van de kleine gemeenten scoren Houten, Goes en Soest het beste.
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Gezond fietsen in Leiderdorp

6.1

Gezondheid, bewegen en luchtkwaliteit

31

Gezondheid wordt steeds belangrijker, zowel voor mensen individueel als voor de maatschappij. Een
gelukkig en succesvol leven is voor steeds meer mensen afhankelijk van een goede gezondheid die
een fit en actief leven mogelijk maakt. Anderzijds zien we een toename van de groep mensen waar
een ongezonde levensstijl tot problemen leidt. De belangrijkste ‘ziekmakers’ zijn een gebrek aan
gezond eten, onvoldoende bewegen, roken, overmatig alcoholgebruik, verkeersonveiligheid en
46
blootstelling aan luchtverontreiniging.
6.1.1

Gezondheid en bewegen

Bijna de helft van de Nederlanders beweegt te weinig, dat wil zeggen voldoet niet aan de
47
zogenaamde beweegnorm zoals die is vastgelegd door de Gezondheidsraad. Verontrustend is
vooral dat zo veel kinderen niet aan de norm voldoen, omdat daardoor ernstige
gezondheidsproblemen voor de toekomst te verwachten zijn. Diverse onderzoeken tonen aan dat
voldoende bewegen het risico op gezondheidsklachten reduceert. Over langere termijn gaat het onder
andere om 20-30% risicoreductie bij sterfte, ± 40% risicoreductie bij coronaire hartziekten, 20-25%
risicoreductie bij een beroerte, ± 40% risicoreductie bij diabetes mellitus type 2 en 20-40%
risicoreductie bij borstkanker. De korte termijn effecten zijn minder kans op een depressie, verhoogde
48
kwaliteit van leven, verbetering fitheid en vermindering van (ernstig)overgewicht .
Bij beleid dat bewegen stimuleert, worden vooral maatregelen succesvol geacht die het dagelijks
49
bewegen bevorderen.
Een stimulerend fietsbeleid heeft een aantal belangrijke voordelen boven
50
allerlei ander maatregelen : de meeste mensen weten wat fietsen is (ze kennen het), de meeste
mensen hebben het ooit geleerd en beschikken over een fiets (ze kunnen het) en fietsen is eenvoudig
in te passen in het dagelijks mobiliteitspatroon (je hoeft er dus bijvoorbeeld niet voor naar de
sportschool o.i.d.). Vooral een combinatie van goede (veilige, herkenbare, directe) voorzieningen voor
fietsen en lopen en concentratie van parkeren op enige afstand van de woning, blijkt een succesvolle
51
maatregel om vooral volwassenen tot meer beweging (fietsen) te verleiden . Integraal lokaal beleid,
bijvoorbeeld beleid dat zich richt op het stimuleren van bewegen in het ruimtelijke ordeningsbeleid of
het verkeersbeleid, komt in de praktijk echter slechts zeer moeizaam van de grond, terwijl dit door
deskundigen, inclusief de Inspectie voor de Volksgezondheid, wel gezien wordt als de meest
effectieve manier om het beleid vorm te geven.

46

A.B. Knol, B.A.M. Staatsen, Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020, RIVM report
500029001/2005, Bilthoven, 2005.
47
De bew eegnorm voor volwassen is 5x per w eek een half uur matig intensief bew egen en voor kinderen 5x per w eek één uur
matig intensief bew egen.
48
Noor Heim, Fietsgebruik in Nederland, gezondheidseffecten & bevorderende maatregelen, Faculteit voor Aard- en
Levenswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2006.
49
Onder andere: T.A. Alleman et al. Beweging en veiligheid in de wijk, RIVM rapport 270014001/2005, Bilthoven, 2005; I.Storm
et al. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging: nationale en lokale mogelijkheden, RIVM rapport
270061002/2006, Bilthoven, 2006; S.I. de Vries et al. Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht, TNO
Kw aliteit van Leven, Leiden, 2006.
50
K. Breedveld Gezond bewegen vanuit tijdsbestedingsperspectief, SCP, Nijmegen, 2002.
51
F.R.J. den Hertog et al. De gezonde wijk, EMGO Instituut, Amsterdam, 2006.
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Gezonde lucht

Luchtverontreiniging is een belangrijk milieu- en gezondheidsprobleem. Het RIVM schat dat
52
luchtverontreiniging verantwoordelijk is voor 6% van de totale ziektelast in Nederland. In
verschillende wetenschappelijke publicaties wordt er van uitgegaan dat de helft van deze
53
gezondheidsproblemen direct of indirect worden veroorzaakt door verkeersuitstoot. Verschillende
studies tonen de schadelijke korte en lange termijn gezondheidseffecten van blootstelling aan
verkeersuitstoot aan: ziekte/sterfte tengevolge van hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen.
Verkeersdeelnemers zijn doorvoor extra gevoelig omdat ze zich dicht bij de bron van de uitstoot
bevinden: de uitlaat. Ten slotte is verkeersgerelateerde luchtverontreiniging afkomstig van lokale
bronnen en dus ook door lokale maatregelen te beïnvloeden.
Vanwege de schadelijke gezondheidseffecten van luchtverontreiniging heeft de Nederlandse overheid
in Europees verband normen opgesteld voor fijn stof (PM10) en NO2. De norm halen betekent echter
niet dat de situatie gezond is. Zo zijn de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie voor
bijvoorbeeld fijn stof (PM 2,5) en NO2 dan ook veel strenger dan de normen in de Nederlandse en
54
Europese regelgeving. Gemeenten moeten bij (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor
stikstofdioxide een actieplan opstellen. Daarnaast moeten ze maatregelen treffen die er toe bijdragen
dat zo snel mogelijk wordt voldaan aan de grenswaarden voor fijn stof. Dat kan het beste in een
55
integraal luchtkwaliteitsplan.
Voor de volksgezondheid zijn die maatregelen van belang die de blootstelling van zoveel mogelijk
56
mensen aan de meest schadelijk componenten van luchtverontreiniging zo veel mogelijk beperken.
Blootstelling van grote groepen mensen vinden we vooral in de (stedelijke) gebouwde om geving. De
meest schadelijke componenten van luchtverontreiniging waaraan deze mensen blootstaan zijn
afkomstig van het gemotoriseerd verkeer aldaar en dan vooral van de dieselauto’s. Vanuit
gezondheidskundig oogpunt lijken maatregelen gericht op een duurz ame transitie naar schone
mobiliteit in de steden dan ook het meest effectief en zeker op de lange termijn ook het meest
efficiënt. Een stimulerend fietsbeleid past uitstekend in een dergelijke strategie. De fiets is immers het
57
enige echte ‘zero emission vehicle’ in het personenvervoer. Fietsen stoten geen schadelijke stoffen
uit, produceren geen CO2 en maken geen lawaai. Bovendien concurreert de fiets op de korte afstand
goed met de auto. Fietsers moeten er dan echter wel op kunnen vertrouwen dat ze niet aan hoge
concentraties verkeersgerelateerde luchtverontreiniging blootstaan die hun gezondheid kan schaden.
6.1.3

Kansen met en voor de Fiets

In het najaar van 2010 zijn de resultaten bekend gemaakt van een uitgebreid en interdisciplinair
onderzoek naar de effecten van het stedelijk fietsen op de gezondheid (luchtverontreiniging,
verkeersongeval, fysieke inspanning). De conclusie is dat per saldo de gemiddelde levensverwachting
van een stadsfietser 7 maanden langer is dan die van een automobilist (zie figuur 6.1).

52

A.B. Knol, B.A.M. Staatsen, Trends in the environmental burden of disease in the Netherlands 1980 – 2020, RIVM report
500029001/2005, Bilthoven, 2005.
53
N.A.H. Jansen et al. Verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid, een kennisoverzicht, IRAS / TNO Milieu,
Utrecht/Apeldoorn, 2002.
54
World Health Organisation, WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide,
Global update 2005, Geneva, 2006.
55
CROW Plannen voor een schonere lucht, Ede, 2006
56
"Nederland moet zich vooral richten op het terugdringen van de verkeersemissies", Tien vragen aan Bert Brunekreef van het
IRAS, Tijdschrift Lucht, jaargang 2 nummer 5, p. 22-23, oktober 2006.
57
J.A. Annema et al. Review beleidsdiscussie CO2-emissie reductie bij personenvervoer over de weg, Kennisinstituut voor
Mobiliteit en Milieu en Natuur Planbureau, Den Haag/Bilthoven, 2007.
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In een eerdere publicatie constateren een gezondheidskundige, een milieukundige en een arts dat in
het loop- en fietsvriendelijker maken een grote kans ligt om de stad gezonder te maken. Het slaat drie
vliegen in één klap: het wordt veiliger, mensen bewegen meer en ze ademen schonere lucht in. Om
dat te bereiken is een stadsontwerp en een ruimtelijk- en verkeersbeleid noodzakelijk waarbij actieve
vormen van verplaatsen worden gestimuleerd en het autogebruik, vooral op de korte afstand, wordt
ontmoedigd. Belangrijk daarvoor is een goed gemeentelijk fietsnetwerk, onafhankelijk van het
autonetwerk. In hoofdstuk 4 is daar op ingegaan.

Fietser in de stad: af- en toename aantal levensdagen t.o.v. automobilist
300
250
200
150
100
50
0
-50

vervuilde lucht

verkeersongeval

bewegen

Figuur 6.1 Fietser in steden: af- en toename aantal levensdagen. Bron: IRAS, Universiteit Utrecht 201059.

Belangrijk is ook dat wijken voldoende woningdichtheid en een grote verscheidenheid aan
60
nabijgelegen voorzieningen hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen in wijken die aan deze
karakteristieken voldoen meer lopen en fietsen en minder overgewicht hebben. Ook op wijkniveau
moeten de looproutes en fietsroutes tussen de woningen en de dagelijkse bestemmingen (winkels,
scholen, voorzieningen, enz.) worden geïdentificeerd. Deze moeten vervolgens veilig en direct (snel)
worden gemaakt door de infrastructuur aan te passen. Pas daarna kan het autoverkeer worden
ingepast. Het merendeel van het autoverkeer zal echter buitenom moeten, waardoor lopen en fietsen
ook sneller worden dan de auto.
Naast deze fysieke maatregelen zullen de mensen door middel van voorlichting en promotie moet en
worden verleid tot lopen en fietsen. Vooral door inactieven te bereiken valt daarmee de meeste
gezondheidswinst te behalen. Bij voorlichting en promotie moet onderscheid worden gemaakt naar
verschillende doelgroepen. Belangrijke doelgroepen zijn allocht onen, ouderen, kinderen, mensen met
jonge kinderen, mensen met fysieke beperkingen en werknemers. Deze doelgroepen hebben allemaal
andere eisen met betrekking tot fietspromotie, voorlichting of soms zelfs training. Maatwerk is
geboden.

58

M. van der Hoek et al. Hart voor verkeer; beleid tegen luchtverontreiniging, bewegingsarmoede en overgewicht, Tijdschrift
Lucht, jaargang 3 nummer 4, p. 8-12, augustus 2007.
59
Onderzoeksteam Moniek Zuurbier, Peter v.d. Hazel (GGD-Gelderland) Jeroen de Hartog, Hanna Boogaard, Marieke
Oldenw ening, Kees Meliefste, Bert Brunekreef (IRAS) Hans Nijland (PBL)
60
B.E. Saelens et al. Environmental corralates of walking and cycling: Findings from the transportation, urban design, and
planning literatures, Annals of Behavioral Medicine, 25, p. 80-91.
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Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Leiderdorp

In het kader van de Wet Publieke Gezondheid heeft de gemeente Leiderdorp dit jaar de nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2013-2016 opgesteld. Daarin worden twee belangrijke thema’s behandeld:
Overgewicht onder de jeugd en Ouderen actief houden. Bij beide thema’s wordt het fietsen stimuleren
genoemd als een van de speerpunten. Onduidelijk is in hoeverre dat in de activiteiten wordt
geconcretiseerd.
Het ontbreekt in de nota helaas aan een visie op integraal gezondheidsbeleid en de rol van andere
gemeentelijke beleidsvelden bij het bevorderen van een gezonde bevolking. ‘Helaas’, omdat dat door
de Inspectie voor de Volksgezondheid en andere deskundigen gezien wordt als de meest effectieve
manier om het beleid vorm te geven.
6.3

Luchtkwaliteit

6.3.1

Het gemeentelijk beleid voor luchtkwaliteit

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de luchtkwaliteit is neergelegd in de Duurzaamheidsagenda
Leiderdorp 2011-2014.
Maatregelen die zich richten op het fietsverkeer zijn: kortere routes voor de fiets dan voor de auto,
verbetering van de fietsinfrastructuur met bijvoorbeeld een betere en snellere fietsverbinding langs het
Engelendaal, aantrekkelijke en veilige wandel- en fietsroutes volgens Duurzaam Veilig die met zo
groot mogelijke afstand tot autowegen worden ingericht.
In de nota wordt de relatie gelegd met het IVVP uit 2009. Het stimuleren van het fietsgebruik als
concreet alternatief voor de meest vervuilende korte stadsritten met de auto wordt helaas niet
genoemd als een belangrijke maatregel voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
6.3.2

Het Fietsbalansonderzoek naar de luchtkwaliteit voor fietsers in gemeenten

Om een indruk te krijgen van de blootstelling van fietsers aan verkeersgerelateerde
luchtverontreiniging is in d periode 2006-2009 tijdens de Fietsbalans-praktijkmetingen in 52
61
gemeenten ook de blootstelling aan twee verschillende vormen van fijn stof gemeten: PM2,5 en
62
ultrafijn stof . In de rapportage focussen we op ultrafijn stof omdat dat de beste indicator is voor
verkeersgerelateerde luchtverontreiniging.
Uit deze metingen blijkt dat fietsers overwegend last hebben van kortdurende maar wel hoge pieken.
Dat is waarschijnlijk het gevolg van kortdurende nabijheid van de ultrafijn stofbron en het verwaaien
van emissies in de buitenlucht. Blootstellingspieken komen voor bij ontmoetingen met (sterk)
vervuilende voertuigen. Wel is duidelijk dat de ontmoetingskans met vervuilende voertuigen toeneemt
op wegen met veel autoverkeer. Daar vind je dan ook de meeste pieken.
Automobilisten hebben gemiddeld lagere pieken die echter wel veel langer duren: op wegvakken van
enkele honderden meters of meer staat de automobilist bloot aan piekwaarden. Waarschijnlijk zijn de
lagere pieken in de auto het gevolg van verdunning in het ventilatiesysteem van de auto en
uitmiddeling door het luchtvolume van de auto. Dat de pieken langer aanhouden is het gevolg van het
feit dat auto’s vaak langere tijd achter hetzelfde (vervuilende) voertuig aanrijden en van het feit dat de
vieze lucht langere nodig heeft om de auto weer te verlaten. In sommige gevallen leidt dat tot
cumulatie van de ultrafijn stofconcentraties zodat ook in de auto zeer hoge piekwaarden worden
gehaald.

61
62

Deeltjes van 2,5 micrometer en kleiner, uitgedrukt in microgram stof per m3 lucht.
Deeltjes van 0,1 micrometer (100 nanometer) en kleiner, uitgedrukt in het aantal deeltjes per cm3 lucht.
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Met meetgegevens van de Fietsbalans praktijkmetingen heeft het IRAS analyses uitgevoerd naar
het effect van inrichtingskenmerken op de concentraties ultrafijn stof en op het voorkomen van
64
pieken ultrafijn stof. Het gaat om een vergelijking ten opzichte van de gemiddelde
blootstellingswaarden op het inrichtingstype gelijkwaardig kruispunt. De resultaten zijn te vinden in
65
figuur 6.2.

Figuur 6.2 Gemiddelde effecten van inrichtingskenmerken op de concentraties ultrafijn stof en op het voorkomen van ultrafijn
stofpieken ten opzichte van de blootstelling op gelijkw aardige kruispunten.

De waarden bevestigen de conclusie dat hoge blootstellingswaarden op de fiets direct gerelateerd zijn
aan de ontmoeting met vervuilende voertuigen. De kans op een dergelijke ontmoeting neemt toe
indien de fietser zich op of naast drukke wegen met of tussen veel gemotoriseerd verkeer bevindt, met
name op fietsstroken, bij het wachten bij verkeerslichten of bij het wachten bij het oversteken van
voorrangswegen. Opvallend is tevens het hoge piekrisico op solitaire bromfietspaden: passerende
brommers leiden relatief vaak tot hogere blootstelling bij fietsers.

63

Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. De resultaten van deze analyses staan in: J. Boogaard, G.
Hoek, Blootstelling aan ultrafijn stof tijdens fietsen en autorijden in Nederlandse steden, IRAS / Kennispunt
Bètaw etenschappen, Universiteit Utrecht, 2008.
64
Pieken zijn gedefinieerd als de w aarden die liggen boven 20.000 deeltjes per cm3 lucht + de P5-w aarde.
65
Voor meer en uitgebreidere tabellen met resultaten van de multivariabele logistische regressie analyses zie: J. Boogaard,
G.Hoek, Blootstelling aan ultrafijn stof tijdens fietsen en autorijden in Nederlandse steden, IRAS / Kennispunt
Bètaw etenschappen, Universiteit Utrecht, 2008.
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7

Gemeentelijk fietsbeleid in Leiderdorp gewogen

7.1

Gemeentelijk fietsklimaat van Leiderdorp globaal bekeken

7.1.1

Korte karakterisering van het verkeersbeleid en fietsstimulerend beleid in Leiderdorp

Het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente is gebaseerd op het sectorale verkeers- en
vervoers plan uit 2009. Belangrijkste reden voor een actualisatie van de 2003-versie waren de
gezamenlijk met Leiden geformuleerde randvoorwaarden voor het realiseren van de Ringweg Oost en
de, in 2012 uitgestelde, HOV-verbinding Meerlijn Noord. De nota bevat een concrete planning tot en
met 2013 en een doorkijk naar 2020. Een flink aantal noodzakelijke verbeteringen in de
fietsinfrastructuur worden er in beschreven. In 2012 is om diverse redenen een bescheidener
uitvoeringsplan opgesteld t/m 2014 waarvoor geldt dat (citaat) “De bereikbaarheid binnen Leiderdorp
wordt verbeterd en de doorstroming voor met name de fietsers en voetgangers langs hoofdroutes
krijgt een impuls. Ook de veiligheid wordt op de meest kwetsbare punten verbeterd.” Daarnaast is ook
in 2012 het Parkeerbeleidsplan 2012-2020 vastgesteld waarin het fietsparkeren als een integraal
onderdeel wordt beschreven. Des te opvallender is het dat het burgerpanel wel is bevraagd over een
aantal autoparkeeraspecten maar niet over een aantal fietsparkeeraspecten. Daarnaast is het
opmerkelijk dat de nota geen kwaliteitseisen voor de fietsvoorzieningen bevat.
Op twee andere beleidsterreinen is er ook aandacht voor de fiets.
In de (wettelijk verplicht) vierjaarlijkse preventienota ‘lokaal gezondheidsbeleid Leiderdorp 2013-2017’
worden twee belangrijke thema’s behandeld: overgewicht onder de jeugd en ouderen actief houden.
Bij beide thema’s wordt het fietsen stimuleren genoemd als een van de speerpunten. Onduidelijk is in
hoeverre dat in de activiteiten wordt geconcretiseerd. Het ontbreekt in de nota aan een visie op
integraal gezondheidsbeleid waarbij de rol van andere gemeentelijke beleidsvelden aan de orde komt
Dat is opvallend omdat de Inspectie voor de Volksgezondheid en andere deskundigen dat juist zien
als de meest effectieve manier om het beleid vorm te geven.
In de Duurzaamheidagenda Leiderdorp 2011-2014 wordt fietsen gezien als een gezondheidbevorderende en duurzame manier van verplaatsen. Maatregelen die zich richten op het fietsverkeer
zijn kortere routes voor de fiets dan voor de auto, verbetering van de fietsinfrastruct uur met
bijvoorbeeld een betere en snellere fietsverbinding langs het Engelendaal, alsmede aantrekkelijke en
veilige wandel- en fietsroutes volgens Duurzaam Veilig die met zo groot mogelijke afstand tot
autowegen moeten worden ingericht. In de nota wordt de relatie gelegd met het IVVP uit 2009. Het
stimuleren van het fietsgebruik als concreet alternatief voor de korte ritten binnen de gemeente en
naar/van Leiden met de auto, die relatief het vervuilendst zijn, wordt niet genoemd als een belangrijke
maatregel voor de verbetering van de luchtkwaliteit.
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Het fietsklimaat in Leiderdorp in 2013

In figuur 7.1 wordt op overzichtelijke wijze de beoordeling gepresenteerd van de gemeente
Leiderdorp, op de 11 aspecten van het fietsklimaat die in de Fietsbalans zijn onderzocht. Naast de
beoordeling van het fietsklimaat in 2013 (oranje vlak) zijn zichtbaar de normen (blauwe lijn) en de
gemiddelde beoordeling van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten (groene lijn).

Figuur 7.1 Overzichtsgrafiek Fietsbalans-2 scores Leiderdorp. Bron: Fietsbalans 2013

De gemeente Leiderdorp voldeed in 2013 op een tweetal aspecten aan de in de Fietsbalans gestelde
norm. Allereerst kent de gemeente een zeer hoge stedelijke dichtheid, wat er voor zorgt dat veel
dagelijkse voorzieningen op fietsafstand zijn gelegen. Daarnaast hebben fietsers op de meeste routes
geen last van veel geluidhinder (de indicator voor ‘aantrekkelijkheid’).
De aspecten die vooral voor verbetering vatbaar zijn: comfort (hinder), fietsgebruik, verkeersveiligheid,
fietserstevredenheid en beleid op papier. Op de overige aspecten scoort de gemeente Leiderdorp
matig en ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten: directheid,
wegdekkwaliteit, fietsparkeren en concurrentiepositie t.o.v. de auto.
Ten opzichte van de onderzochte kleine gemeente valt dus in positieve zin op de veel betere
stedelijke dichtheid (zelfs het beste) en in negatieve zin de aspecten comfort(hinder),
verkeersveiligheid, fietserstevredenheid en beleid op papier.
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Conclusies en aanbevelingen

Een hoog fietsgebruik bevordert de gezondheid van de inwoners, geeft kansen voor een hoge
kwaliteit van de buitenruimte, heeft een goede invloed op de luchtkwaliteit én schept ruimte voor zowel
het economisch noodzakelijk autoverkeer als voor het autoverkeer door mensen die op dit
vervoermiddel zijn aangewezen (invaliden, bezoekers van buiten e.d.).
Het fietsgebruik binnen de gemeente is matig. Aangezien 58% van de autoritten door Leiderdorpers
korter is dan 7,5 kilometer, is een hoger fietsgebruik zeker haalbaar maar dat zal zeker een flinke
gemeentelijke inspanning vergen.
66
De vergrijzing plus de toename van het aantal allochtonen zal volgens een studie nauwelijks effect
hebben op het fietsgebruik in Leiderdorp. Dezelfde studie toont echter ook aan dat er voor Leiderdorp
veel te winnen valt, als deze groepen meer gaan fietsen dan op dit moment. Want in gemeenten waar
veel wordt gefietst, maken alle bevolkingsgroepen vaker gebruik van de fiets. Uit de analyse in de
Fietsbalans blijkt dat de fietsinfrastructuur in Leiderdorp op een aantal trajecten oncomfortabel,
(subjectief) onveilig is voor fietsers. Dat is voor de vaardige groep fietsers tussen de 18 en de 60 jaar
nauwelijks een probleem maar het leidt tot uitsluiting van belangrijke groepen: ouderen, kinderen en
allochtonen. Kinderen gaan op steeds latere leeftijd zelfstandig aan het verkeer deelnemen: binnen
drie decennia van zes- naar ruim negenjarige leeftijd. Als kinderen niet meer (goed) leren fietsen
zullen ze in de toekomst ook minder geneigd zijn dat te gaan doen. Ouderen, kinderen en allochtonen
zijn ook de groepen die grotere gezondheidsrisico’s lopen door gebrek aan beweging en overgewicht.
Het is dan ook een cruciale voorwaarde dat het fietsnetwerk zo is ingericht dat ouderen en kinderen
(en hun ouders) zélf vinden dat het veilig, comfortabel en prettig is om te fietsen.
Voor een goed fietsstimulerend beleid van de gemeente Leiderdorp is het nodig de ambities bij te
stellen en op te schroeven. Niet alleen worden in Leiderdorp met de huidige inspanningen de eigen
67
ambities en die uit de (Rijks)Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte niet gehaald, nog belangrijker is
dat Leiderdorp niet genoeg stappen zet naar een gezond en duurzaam verkeers - en vervoerssysteem.
Binnen de gemeente is dan ook een meer integraal beleid nodig dat actieve vormen van verplaatsen
stimuleert en het autogebruik voor met name ritten binnen de gemeente en naar Leiden ontmoedigt.
De daartoe benodigde investeringen leiden bovendien tot een groter verkeersveiligheid gevoel en
daardoor tot meer zelfstandige mobiliteit van jongeren en ouderen. Een en ander dient nader te
worden uitgewerkt in het gemeentebeleid.
Het onderzoeksteam van de Fietsersbond heeft daarvoor een aantal concrete en minder concrete
aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van de Fietsbalans en op andere,
in dit rapport gebruikte, onderzoeksresultaten. Eerst worden aanbevelingen gegeven die betrekking
hebben op de harde infrastructuur, gevolgd door aanbevelingen die betrekking hebben op attitude en
gedrag van de Leiderdorper mobilist alsmede op de mogelijke veranderingen daarin. Het belang van
deze tweede categorie aanbevelingen wordt nogal eens onderschat, maar hier geldt juist: hoe groter
de synergie van beide categorieën, hoe gunstiger het effect op het fietsgebruik.


Vooral voor kinderen (en hun ouders) en ouderen is het vanuit het gevoel van verkeersveiligheid
noodzakelijk als een flink deel van de hoofdfietsroutes niet samenvalt met gebiedontsluitings wegen en bijbehorende drukke kruispunten. De dichtheid van gebiedontsluitingswegen en
kruisingen is onnodig groot. Daarom dient het niet bij de geplande afwaardering van enkele wegen
te blijven. Het gaat met name om die 50 km/u wegen, waar de fietser een eigen voorziening
ontbeert of waar de fietser over smalle fietsstroken wordt geleid met naast zich smalle
autoparkeerstroken. Het gaat om wegen als Buitendijklaan, Meerburglaan, Van der Havelaan,
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O. van Boggelen en R. Jansen Het effect van de toename van het aantal allochtonen en de vergrijzing op het fietsgebruik,
Fietsberaadpublicatie 11B, Rotterdam, 2007.
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Zie pag. 121 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Min. I&M, Den Haag, maart 2012 .
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Torenwacht, Vossiuslaan, Gallaslaan én, als veruit de belangrijkste: de Heinsiuslaan. Volgens de
Duurzaam Veilig richtlijnen hoort feitelijk bij deze wegen nu al het 30 km/u snelheidsregime
omdat zij door gebieden lopen met als hoofdfunctie ‘verblijven’. Een aantal wegen is er zelfs al op
voorbereid, getuige de plateaukruispunten. Uiteraard dient op de af te waarderen 50 km/u wegen
de snelheid en de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer te worden teruggebracht. Een
effectieve manier is twee brede fietsstroken te realiseren met in het midden één rijstrook.


Breid het hoofdfietsnetwerk uit met de autoluwe verbindingen zoals in paragraaf 7.3 wordt
aanbevolen. Neem het realiseren van de daarin aangegeven ontbrekende schakels op in de
meerjarenplanning, alsmede de aangegeven gevaarlijke kruispunten.



Realiseer vrijliggende fietspaden op de Touwbaan, tussen de Vezelbaan en de Van der
Marckstraat. Deze verbinding is van groot belang voor de fietsroute tussen Buitenhof/Leyhof en de
Spanjaardbrug naar Leiden.



Als de Van Poelgeestlaan hoek Vronkenlaan te druk blijft met sluipverkeer, realiseer er dan in de
buurt een selectieve doorgang die in principe alleen toegankelijk is voor OV, hulpdiensten e. d.,
maar voor alle verkeer kan worden opengesteld bij een tijdelijke stremming in het wegennet
(ongeval of werkzaamheden elders, evenementen e.d.). Dezelfde aanbeveling geldt ook voor de
Voorhoflaan. Na de renovatie van Engelendaal kan deze immers toch nog te aantrekkelijk blijken.



Zorg bij de renovatie op alle Engelendaal-kruispunten voor tweerichtingsfietsoversteken. Dit
zorgt voor kortere wachttijden van zowel fietsers als automobilist en.



Asfalteer de tegelfietspaden, om te beginnen
langs de Engelendaal bij de geplande
renovatie. Dat is ook nog eens veel goedkoper
dan tegels (incl. onderhoud).
In veel gevallen zal het gewenst zijn de paden
gelijktijdig te verbreden, gelet op zowel het
stijgende aanbod van vaardige én minder
vaardige fietsers, als ook op het vaker
optreden van onderlinge snelheidsverschillen
door de enorme toename van het aantal
snorscooters en elektrische fietsen.



Geef de drukkere fietsverbindingen met
klinkerverharding extra onderhoud (zoals die
tussen Hoofdstraat en Loevestein, onder de Leiderdorpsebrug).



Verwijder bij aanvang van de winter alle fietspaaltjes
(gebeurt meestal al ten behoeve van de gladheidbestrijding)
en plaats deze na de winter in principe niet terug. Als er
klachten komen, gebruik dan bij het besluit om al dan niet
een paaltje te plaatsen het keuzeschema van het
68
Fietsberaad. Mocht een paaltje worden (terug)geplaatst
dan is het erg belangrijk de inrichtingsrichtlijnen uit dat
document strikt te volgen. Zo is het essentieel om bij
paaltjes midden op het fietspad inleidende
ribbelmarkering aan te brengen (per richting met een
lengte van tenminste 10 meter) en een paaltje op een

68

Keuzeschema paaltjes op fietspaden, Fietsberaad juni 2013
(http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Keuzeschema+sanering+paaltjes+op+fietspaden )
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afstand van tenminste 12,5 meter van een kruispunt (of bocht) te plaatsen. Vervang de
noodzakelijk (terug)geplaatste stalen paaltjes door flexibele paaltjes die bij een botsing minder
ernstig letsel tot gevolg hebben.


Richt het (hoofd)fietsroutenetwerk hoogwaardig in door een aantal kwaliteitsrichtlijnen beter te
borgen binnen de gemeentelijke organisatie. Bij herprofilering, herbestrating, nieuwbouw e.d.,
dienen deze richtlijnen dan als uitgangspunt voor het ontwerp en kan er alleen bij uitzondering én
goed onderbouwd van worden afgeweken.



Start een actief vraagvolgend fietsparkeerbeleid. Dat betekent het aanbieden van voldoende
onbewaakte fietsparkeervoorzieningen met diefstalbescherming (FietsParKeur) op de plekken
waar daar behoefte aan is. Vergroot in de Winkelhof de capaciteit en doe dat onder andere door
het plaatsen van voorzieningen waar alle soorten fietsen aan kunnen worden vastgezet. Als geen
extra rekken kunnen worden bijgeplaatst, creëer dan fietsparkeervakken waarmee onder andere
zelfs in het centrum van Amsterdam uitstekende
resultaten zijn geboekt.
Uitgangspunt dient te blijven dat alle fietsende
bezoekers worden gefaciliteerd. Daarbij is het
goed te beseffen dat de helft van de fietsende
bezoeker kort in het centrum verblijft omdat deze
enkele gerichte boodschappen doet. De fiets dan
kunnen gebruiken als een veredeld
winkelwagentje, levert in de concurrentiepositie
met de auto een enorme tijdwinst op. In het
centrum moet dan ook voor de kortparkeerders
het mogelijk blijven hun fiets zeer dicht bij de
winkel te plaatsen. Wel dient hinder van verkeerd
geparkeerde fietsen te worden voorkomen, door
middel van elders effectief gebleken
fietsvriendelijke maatregelen.
Realiseer samen met de ondernemers in de Winkelhof voor langparkeerders, zoals
winkelpersoneel, een gratis bewaakte stalling maar doe dit alleen als duidelijk is dat deze in een
behoefte zal voorzien.
Ga aan de slag met het fietsparkeren bij scholen. Stel uw expertise ter beschikking, alsmede
een deel van de kosten, om er de fietsparkeervoorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief te
verbeteren. Voer ook verbeteringen door bij de sportvoorzieningen. Zie ook de bijlage
‘Fietspark eren’.
Doe er alles aan dat in vernieuwing- en nieuwbouwplannen van woongebouwen, centra voor
sport, winkels, scholen e.d., het fietsparkeren (op straat) en fietsstallen (inpandig) inclusief
aanrijroutes integraal in de ontwerpfase worden meegenomen.



Ontwikkel lokaal, of in regionaal verband, beleid voor de aanpak van fietsdiefstal. Daar is alle
reden toe: de veelgenoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand niet te fietsen is de
69
angst voor fietsdiefstal , alsmede de gemeten grote ontevredenheid van de Leiderdorper fietsers
over de aanpak van diefstal. Naast de hiervoor gegeven fietsparkeeraanbevelingen moet bij de
aanpak vooral worden gedacht aan de aanpak van heling en straatverkoop, communicatie naar de
burger én gerichte opsporing. Sinds het landelijk registratiesysteem van gestolen en gevonden
fietsen sinds vijf jaar operationeel is, kan gerichte opsporing ook veel beter plaatsvinden.

69

F. Borgman, Aanpak fietsdiefstal in gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Den Haag, 2005.
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Zoals al eerder aangegeven: alleen de focus op de harde infrastructuur is niet genoeg om meer
burgers (vaker) op de fiets te krijgen. Om de perceptie te veranderen en gewoonten te doorbreken zijn
extra maatregelen nodig op het gebied van promotie, training en voorlichting.


Fietspromotie is belangrijk voor de beleving en beeldvorming van de fiets en voor het overdragen
van kennis over de mogelijkheden om veilig te fietsen. Ontwikkel hiervoor een communicatieplan.
Denk daarbij aan de volgende zaken:
- Onderscheid verschillende doelgroepen die een specifieke aanpak vragen. Zoek onder andere
aansluiting bij maatschappelijke organisaties en hulpverleners die dicht bij de mensen staan.
- Draag uit dat fietsers bij winkelbezoek net zo veel besteden als automobilisten (per bezoek
geven zij minder uit maar een hogere bezoekfrequentie compenseert dat).
- Maak duidelijk dat het gewaardeerd wordt als mensen de fiets gebruiken.
- Communiceer de aanpak van fietsdiefstal en uw successen daarbij, maar ook verbeteringen in
de infrastructuur (geasfalteerd fietspad, nieuwe rekken bij een sporthal etc.).
- Geef aan wat de voor de belangrijke veilige fietsroutes zijn in de wijk en naar de belangrijke
bestemmingen, waar en hoe ze hun fiets veilig kunnen stallen, enz.
- Geef als gemeente het goede voorbeeld, bijvoorbeeld als politici en ambtenaren de fiets
gebruiken voor werkbezoeken en bijeenkomsten buiten het gemeentehuis.
- Zet ook bedrijven aan tot het nemen van fietsstimulerende
maatregelen, bijvoorbeeld door te wijzen op de campagne
‘Rij2op5’. De doelgroep zijn werknemers die op fietsafstand
van hun werk wonen maar toch de auto nemen; het doel is
70
hen te verleiden tenminste 2 werkdagen per week te gaan fietsen .



Maak, ten behoeve van bewegingstimulering in het dagelijks verplaatsingenpatroon, werk van een
integrale aanpak. Gebruik de kans die er nu is bij de uitvoering van het vastgestelde lokaal
gezondheidbeleid. Bied daarin, zowel op en rond scholen als in de wijken, een volledig pakket
aan bewegingsstimulering aan. Hiervoor is een gestructureerde afstemming noodzakelijk op het
gebied van veilige schoolinrichting, goede fietsenstalling, fiets - en looproutes binnen de wijk,
verkeerseducatie, haal- en brenggedrag van ouders, individuele begeleiding van bepaalde
doelgroepen (bijv. overgewicht-kinderen), wijkinrichting (bijv. sportveldjes) enz. Deze aanpak zou
geheel passen in het door de Inspecteur voor de Volksgezondheid voorgestane facetbeleid
waarmee onder andere overgewicht en bewegingsarmoede kan worden bestreden. Het is een
uitstekende uitwerking van de integratie tussen de beleidsterreinen verkeer, ruimtelijke ordening,
milieu, gezondheidszorg en educatie, waar steeds meer gemeenten belang aan hechten.



Ondersteun maatschappelijke organisaties die
fietsvaardigheidstrainingen organiseren
voor ouderen (bijvoorbeeld i.s.m. zorgcentra –
wat ook een prima invulling is van beleid om
ouderen lang mobiel te houden in het kader
van de WMO), kinderen, tijdelijk hier
verblijvende buitenlanders (expats) en mensen
van allochtone afkomst (moskee, buurthuizen).
De Fietsersbond heeft met steun van het
Ministerie van I&M een kenniscentrum,
verzorgt een opleiding van fietsdocenten en
cursusprogramma’s voor specifieke
71
doelgroepen en situaties .

70
71

Voor meer informatie, zie w ww.rij2op5.nl
Voor meer informatie, zie: w ww.fietsersbond.nl/fietsschool
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Een belangrijke aanbeveling op het financiële vlak. Zorg voor een stevige verankering van het
fietsbeleid in de gemeentelijke begroting- en verantwoordingssystematiek, zodat u voortdurend
en zichtbaar uw inspanningen monitort.

Het hoofdfietsnetwerk van Leiderdorp, geschikt voor jong en oud

Het kernpunt van de gegeven aanbevelingen is dat iedereen zich zo vroeg en lang mogelijk
zelfstandig en veilig met de fiets moet kunnen verplaatsen. De persoonlijke en maatschappelijke
voordelen hiervan zijn in dit rapport belicht. Na 14 jaren Fietsbalans in 160 gemeenten is het
onderzoeksteam van de Fietsersbond tot de conclusie gekomen dat hiervoor een hoofdfietsnetwerk
nodig is dat niet alleen bestaat uit snelle routes, noodzakelijkerwijs overwegend gelegen langs de
gebiedsontsluitingswegen, maar vooral ook uit routes die zo veel mogelijk de drukke wegen en
kruispunten mijden en overwegend door rustige woonstraten gaan. Bij deze laatste routes is het
aspect autoluw leidend en niet het aspect snelheid. Het zijn de routes waarover ouders hun kinderen
eerder zelfstandig naar en van school, sportclub en vrienden durven laten fietsen. Dit deel van het
hoofdnetwerk is ook van cruciaal belang om ouderen zo lang mogelijk op de fiets te houden.
Daarom heeft het onderzoeksteam van de Fietsersbond samen met de Fietsbalans -werkgroep van
Leiderdorp een netwerk ontworpen dat bestaat uit twee subhoofdnetwerken die zo veel mogelijk los
van elkaar staan. Er is geen hiërarchie tussen de netwerken, het autoluwe netwerk heeft dus niet als
doel het snelle netwerk te voeden. Wel zijn er verschillen in eigenschappen en dus in kwaliteitseisen.
Eigenschappen fietsnetwerk1: verbindend naar alle publieksaantrekkende voorzieningen binnen
Leiderdorp, autoluw, relatief lage fietssnelheid, veel kruip-door-sluip-door-routes, vermijdt zo veel
mogelijk de drukke (vracht)autokruispunten.
Kwaliteitseisen: ontwerpsnelheid 20 km/u, tenminste trillingsarme klinkers, comfortabele drempels, op
vrij getraceerd fietspad breedte tenminste 2,5 meter, bij kruisen van 50 km/u-weg met 2 rijstroken de
fietsoversteek op snelheidsremmende kruispuntplateau (zoals op Buitenhoflaan en Gallaslaan), bij 50
km/u-weg met afslaanstrook de fietsoversteek via middenheuvel van tenminste 2,5 meter lang
(dwarsprofiel). Daarnaast heeft dit netwerk een zichtbaar kenmerk nodig zodat de fietser makkelijk de
route kan vinden.
Eigenschappen fietsnetwerk2: verbindend naar niet-naburige-wijken én naar Leiden, hoge
fietssnelheid, overwegend gestrekte routes.
Kwaliteitseisen: ontwerpsnelheid 30 km/u, asfaltverharding, geen drempels (uitgezonderd
sinusvormige bromfietsdrempels), op 2-rtg bromfietspad minimale breedte van 4,5 meter, op vrij
getraceerd fietspad breedte tenminste 3,5 meter, fietsers op rotonde in de voorrang, VRI-afstelling
volgens CROW-richtlijnen, oversteek van 50 km/u-weg op snelheidsremmende kruispuntplateau.
De twee netwerken zijn impliciet zichtbaar op de hiernavolgende plattegrond. De getekend groene
lijnen behoren overwegend tot het autoluwe netwerk1, de blauwe en rode lijnen behoren altijd tot het
snelle netwerk2. De kaart toont ook de ontbrekende schakels in het autoluwe netwerk1 (rode cirkels).
Daarnaast is een aantal Duurzaam Veilig aspecten in kaart gebracht waarvan de onveilige oversteken
de meeste aandacht nodig hebben (rode bollen).
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Legenda bij fietsnetwerk Leiderdorp
autoluwe of autovrije fietsroute
potentieel fietspad (meestal naast bestaand voetpad)
ontbrekende schakel
van 50km/u-weg naar 30 km/u-weg
50km/u-weg met fietsvoorziening (fietspad of fietsstrook)
ventweg langs 50 km/u weg
verkeersonveilige oversteek
50km/u weg zonder fietsvoorziening (nog niet volgens Duurzaam Veilig richtlijn)
autoparkeervakken langs smalle fietsstrook op 50km/u-weg
parkeervakken haaks op smalle fietsstrook op 50km/u-weg
plateau op kruispunt van 50- en 30 km/u wegen
een of meerdere scholen
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Het hoofdfietsnetwerk van Leiderdorp, geschikt voor jong en oud
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De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en
betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is in 1975 opgericht en heeft 35.000 leden, 150
lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in
Nederland meetellen. Op het landelijk bureau in Utrecht werken 40 professionals aan onderzoek,
lobby, digitale fietsrouteplanners, fietslessen, gedrag- en stimuleringcampagnes, publiciteit,
consumentenvoorlichting,. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en
plezieriger maken: veilige fietsroutes en kruisingen, goed onderhoud van fietspaden, goede stallingmogelijkheden, goede producten, aanpak fietsdiefstal, dode hoekspiegels op vrachtwagens,
buitenairbags op auto’s, enzovoort.

®

Fietsbalans is een geregistreerd merk. Het merk Fietsbalans is intellectueel eigendom van
de Fietsersbond.
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1.1

Fietsbalans®-2

7

Als opvolger van de Fietsbalans-1 heeft de Fietsersbond Fietsbalans-2 ontwikkeld. Deze is niet alleen
bedoeld voor de 125 gemeenten die aan Fietsbalans-1 hebben deelgenomen maar ook geschikt voor
andere gemeenten. Tot nu toe hebben bijna 60 gemeenten deelgenomen aan Fietsbalans -2,
waaronder Leiderdorp als een van de 16 nieuwe gemeenten.
Het Fietsbalans-project heeft als doel gemeenten te stimuleren tot een goed fiets beleid. Dat gebeurt
door het fietsklimaat in gemeenten te onderzoeken. Door het hanteren van de benchmarkingtechniek
zijn aan de hand van objectieve criteria gemeenten beoordeeld en met elkaar vergeleken. Daarmee
krijgt elke gemeente een goed beeld gekregen van het fietsklimaat in het onderzoeksjaar en kan
iedere gemeente zich bovendien spiegelen aan andere gemeenten.
Ten opzichte van 2000, het beginjaar van het Fietsbalans -project, is in gemeenten een ander
verkeersbeeld ontstaan door toename van de mobiliteit en ontwikkeling van nieuwe woon- en
werklocaties, sturender parkeerregime, uitvoering Duurzaam Veilige maatregelen, wijzigingen in de
verkeercirculatie etc. Ook is uiteraard de fietsinfrastructuur verbeterd. Daarom is Fietsbalans-2
ontwikkeld die deze ontwikkelingen in beeld brengt.
Het onderzoek in Leiderdorp is uitgevoerd in 2013.

1.2

Monitoring en nieuwe uitdagingen

Veel Fietsbalans-1 gemeenten hebben aangegeven te willen weten hoe het er na een jaar of vijf, zes
voorstaat met het fietsklimaat. Hebben de ingezette maatregelen, mede in relatie tot de
mobiliteitsgroei, een positief effect op het fietsklimaat? Is de infrastructuur voor fietsers er op
vooruitgegaan? Is de verkeersveiligheid toegenomen? En hoe staat het met het fietsgebruik in de
gemeente? Om deze vragen te beantwoorden worden alle aspecten die in Fietsbalans-1 zijn
onderzocht in Fietsbalans-2 wederom onderzocht en beoordeeld. Dat betekent wederom: een analyse
van de cijfers met betrekking tot het fietsgebruik en de verkeersveiligheid, de gemeente-enquête over
het fiets- en verkeersbeleid, de enquête onder fietsers en last but not least de praktijkmeting met de
Fietsersbond meetfiets en meetauto. Na uitvoering van het totale onderzoek kan de ontwikkeling van
het fietsklimaat ten opzichte van Fietsbalans-1 jaar worden vastgesteld.
Tegenwoordig wordt echter van het verkeersbeleid in toenemende mate verlangd oplossingen te
bieden voor milieuproblemen (o.a. fijn stof) en gezondheidproblemen (bewegingsarmoede en
obesitas). Om antwoorden te kunnen geven op de nieuwe vragen die op het verkeersbeleid, in het
bijzonder het fietsbeleid, afkomen is de onderzoeksmethode van Fietsbalans -2 uitgebreid met de
volgende aspecten:
 Praktijkonderzoek fietsparkeren
 Netwerkanalyse
 Gezondheid (bewegingsarmoede, luchtkwaliteit)
Slechts het praktijkonderzoek fietsparkeren leidt in Fietsbalans -2 tot een aanvulling van de bestaande
10 aspecten dat een rol speelt bij de beoordeling en vergelijking van het fietsklimaat. De andere twee
aspecten kunnen worden beschouwd als een verdieping met als doel om het fietsbeleid nog beter
integraal in het gemeentelijk beleid te verankeren; deze komen niet in dit rapport deel 2 aan de orde
maar alleen in rapport deel 1.
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Het onderzoeksverslag

Dit rapport bevat het onderzoeksverslag van het onderzoek dat in Leiderdorp in 2013 in het kader van
Fietsbalans-2 is uitgevoerd. Dit is deel 2 van de Fietsbalans-2 rapportage van Leiderdorp. In deel 1
worden de resultaten nader geanalyseerd en voorzien van conclusies en aanbevelingen. Een
gedetailleerd overzicht van de resultaten van het fietsparkeeronderzoek is te vinden in een aparte
bijlage.
De opbouw van dit onderzoeksverslag is als volgt:
Hoofdstuk 2 en 3 bevatten de opzet van de Fietsbalans in Leiderdorp en een uitgebreide beschrijving
van respectievelijk de methode van onderzoek en de wijze van beoordeling.
Hoofdstukken 4 t/m 14 bevatten de onderzoeksresultaten op de 11 aspecten van het fietsklimaat die
in Leiderdorp zijn onderzocht.

1.4

Overzicht onderzoeksresultaten Leiderdorp

Figuur 1.1 bevat een samenvattend overzicht van de onderzoeksresultaten en de beoordeling van het
fietsklimaat in Leiderdorp in 2013 in het kader van de Fietsbalans.
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Totaaloverzicht Fietsbalansscore Leiderdorp
2013
Norm en
interval

Gemiddeld
kleine
gemeenten

Beste
kleine gemeenten

Directheid
Omrijdfactor (ratio)
1,25 (0,1)
1,39
1,42
Oponthoud (sec/km)
16,5 (10)
13
9
Gemiddelde snelheid (km/uur)
15 (1)
14,3
15,3
Totaaloordeel directheid
m atig
m atig
Houten
Com fort (hinder)
Stopfrequentie (N/km)
0,75 (0,3)
0,6
0,5
Langzaam fietsen en lopen (% v.d. tijd)
10% (4%)
18%
15%
Verkeershinder (Fv)
1,75 (1,5)
6,7
2,7
Infrahinder (Fi)
0,75 (0,5)
5,4
2,2
Geen voorrangsrechten (N/km)
3 (1)
5,9
4,4
Afslaan (N/km)
2 (0,5)
2,9
2,8
zeer slecht
m atig
Maarssen
Totaaloordeel comfort (hinder)
Com fort (w egdek)
Trillinghinder (Ft)
100 (40)
139
150
Weert
Aantrekkelijkheid
Geluidhinder (Fg)
130 (40)
150
146
Houten
Fietsparkeren
Winkelgebied
4 (1)
1,9
2,7
OV
4 (1)
3,0
3,0
Onderw ijs
4 (1)
1,8
2,6
Sport
4 (1)
3,0
2,3
Overig
4 (1)
3,0
2,8
Totaaloordeel fietsparkeren
slecht
m atig
Terneuzen
Concurrentiepositie fiets t.o.v. auto
Reistijdverhouding fiets/auto (ratio)
1 (0,1)
1,07
1,04
Verplaatsingen fiets net zo snel of sneller (%) 70% (20%)
63%
56%
Kosten per verplaatsing (eurocent)
52 (16)
11
12
Totaaloordeel concurrentiepositie
m atig
m atig
Goes
Fietsgebruik
Aandeel in ritten tot 7,5 km (%)
40% (5%)
33%
35%
Culem borg
Verkeersveiligheid
Slachtoffers per 100 miljoen km (N)
18 (6)
38,2
25,0
Zeew olde
Stedelijke dichtheid
Omgevingsadressendichtheid (N/km2)
zeer goed
slecht
Leiderdorp
Fietserstevredenheid
Fietscomfort (% ontevreden)
17,5% (15%)
67%
22%
Verkeersveiligheid (% ontevreden)
17,5% (15%)
27%
24%
Sociale veiligheid (% ontevreden)
17,5% (15%)
12%
19%
Aanpak diefstal (% ontevreden)
17,5% (15%)
67%
57%
Ambities gemeente (% ontevreden)
17,5% (15%)
59%
20%
Rapportcijfer
7,25 (0,5)
5,9
6,9
Totaaloordeel fietserstevredenheid
slecht
m atig
Houten
Beleid op papier
Nota's en plannen (N)
16 (4)
11,5
10,5
Fietsnetw erk (N)
13,5 (4)
5,0
8,0
Fietsparkeren (N)
17 (3,5)
7,0
9,1
Budget (N)
6,5 (1)
0,5
4,5
Gemeente als w erkgever (N)
5 (1)
6,0
5,2
Totaaloordeel beleid op papier
slecht
m atig
Houten
Figuur 1.1 Overzichtsfiguur onderzoeksresultaten en beoordeling Fietsbalans-2 Leiderdorp. Bron:Fietsbalans 2013
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Fietsbalans®-2 in Leiderdorp

2.1

Elf aspecten van het fietsklimaat
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De Fietsbalans beoordeelt het gemeentelijk fietsklimaat in Leiderdorp op elf aspecten Voor deze
beoordeling wordt een groot aantal objectief meetbare gegevens verzameld en geanalyseerd. De
volgende elf aspecten van het fietsklimaat worden met de Fietsbalans onder de loep genomen:
1. Directheid. Hoe vlot kun je als fietser op je bestemming komen?
2. Comfort (hinder). In hoeverre wordt de doortocht van een fietser gehinderd door de inrichting van
de infrastructuur en door andere weggebruikers?
3. Comfort (wegdek ). Doet de kwaliteit van het wegdek recht aan de gebruikerseisen van de fietser?
De fiets is een ongeveerd voertuig en een fietser levert zijn eigen energie.
4. Aantrek k elijk heid. Zijn fietsroutes en de inrichting daarvan aantrekkelijk voor de fietser? Door
geluid te meten is gekeken naar de nabijheid en intensiteit van gemotoriseerd verkeer.
5. Concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. Kan de fiets concurreren met de auto,
zowel op reistijd als op parkeerkosten?
6. Fietspark eren. Zijn er voldoende fietsparkeervoorzieningen waar fietsers hun rijwiel veilig,
gemakkelijk en ordelijk in kwijt kunnen?
7. Fietsgebruik . Het feitelijk fietsgebruik bij de verplaatsingen tot 7,5 kilometer in een gemeente is
een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van het fietsklimaat.
8. Verk eersveiligheid. Een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed fietsklimaat is het risico dat
een fietser loopt om slachtoffer te worden van een ongeval per afgelegde kilometer.
9. Stedelijk e dichtheid. In hoeverre bevinden bestemmingen zich op fietsafstand: de bruikbaarheid
van de fiets is groter in een compacte stedelijke omgeving?
10. Fietserstevredenheid. Zijn de fietsers zelf uiteindelijk tevreden over het fietsklimaat?
11. Beleid op papier. Het vastleggen van het beleid is onontbeerlijk voor het vasthouden aan
structurele keuzes en consistente uitvoering van de plannen over langere termijn.
De aspecten directheid, comfort (hinder), comfort (wegdek) en aantrekkelijkheid hebben primair
betrekking op de kwaliteit van de infrastructuur die fietsers in een gemeente wordt geboden. De
beoordeling van deze aspecten is samen met de beoordeling van het fietsparkeren een beoordeling
van de resultaten van het gevoerde beleid. De beoordeling van de concurrentiepositie van de fiets
ten opzichte van de auto, het fietsgebruik, de verkeersveiligheid voor fietsers, de stedelijke dichtheid
en de tevredenheid van fietsers is een oordeel over de effecten van gevoerd beleid. De beoordeling
van het beleid op papier betreft primair een beoordeling van het beleids proces.

2.2

Procedure en proces

Fietsbalans-2 in Leiderdorp is opgemaakt in 2013. De voorbereidingen van de onderzoeken hebben
plaatsgevonden in het voorjaar van 2013, de uitvoering in de maanden mei en juni van dat jaar. De
onderzoeksgegevens zijn verwerkt in de zomer van 2013. Vervolgens zijn de voorlopige resultaten op
5 september besproken met de gemeente en de lokale Fietsbalans-werkgroep van de Fietsersbond.

2.3

Het onderzoek

2.3.1

De gemeente-enquête

De gemeente-enquête wordt ingezet voor het verzamelen van informatie over het fiets - en
verkeersbeleid zoals dat in de gemeente op papier tot stand komt en is vastgelegd (het
beleidsproces). De lange weg van beleid naar uitvoering loopt door een omgeving waarin talloze
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belangen strijden om de schaarse middelen. Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer geeft een
planmatige werkwijze de meeste kans op het veiligstellen van de belangen van de fiets. Goed
planmatig fietsbeleid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het voeren van consistent beleid
over een langere termijn. Daarnaast is het uitgangspunt dat een goed fietsbeleid de behoeften van de
fietser centraal stelt. De enquête besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen: de nota’s en
plannen, het fietsnetwerk, fietsparkeren, budget en de gemeente als werkgever.
De gemeente-enquête vraagt zowel naar de aanwezigheid van beleidsdocumenten ter ondersteuning
van het fietsbeleid op zich (plannen, uitvoeringsprogramma's, begrotingen, enz.), als naar de inhoud
(doelstellingen, kwaliteitseisen, maatregelen en budgetten). De enquête wordt ingevuld door de
gemeenteambtenaren. Ter ondersteuning worden de belangrijkste documenten waarin het fiets - en
verkeersbeleid is vastgelegd opgevraagd: het collegeprogramma 2010-2014, het verkeers- en
vervoers plan, het fietsbeleidsplan / uitvoeringsplan, de laatste begroting, investeringsprogramma en
jaarrekening en eventuele andere (beleids)plannen waarin aandacht is voor het fietsbeleid (denk aan
verkeersveiligheidsplan, parkeerbeleidsplan, enz.). Vervolgens is de enquête verwerkt door de
onderzoekers op het landelijk bureau van de Fietsersbond.
2.3.2

Het fietserstevredenheidsonderzoek

Het fietsgebruik kan het beste worden gestimuleerd als het goed aansluit bij de wensen van de
fietsers. De fietser is immers de klant. Om de mening van de fietsers te inventariseren, is een korte
vragenlijst ontwikkeld over de tevredenheid over de fietsenstallingen, het fietscomfort, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de aanpak van fietsdiefstal en de fietsambities van de
gemeente.
Deze enquête is uitgezet onder het burgerpanel in Leiderdorp met een respons van 450.
2.3.3

De analyse van landelijke databestanden

Het gevoerde ruimtelijk beleid, verkeersbeleid en fietsbeleid in Leiderdorpheeft invloed op het
fietsgebruik, de verkeersveiligheid voor fietsers en de stedelijke dichtheid. Over deze effecten van het
beleid zijn gegevens te vinden in landelijke databestanden. Ten behoeve van de beoordeling van deze
effecten zijn de gegevens uit deze bestanden nader geanalyseerd. ….
Voor fietsgebruik gaat het om mobiliteitsgegevens uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en vanaf 2004 het Mobiliteitsonderzoek Nederland
(MON) van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS, voorheen Adviesdienst Verkeer en Vervoer
(AVV)) van Rijkswaterstaat. Uit deze gegevens destilleren we ten behoeve van de Fietsbalans de
verplaatsingen van personen vanaf 12 jaar en ouder tot 7,5 kilometer binnen de gemeente.
Voor stedelijke dichtheid gaat het in de Fietsbalans om gegevens over de grootheid
'omgevingsadressendicht heid' uit het Statistisch Bestand Nederlandse gemeenten van het CBS. Deze
door het CBS bedachte eenheid is voor een individueel adres gedefinieerd als het aantal adressen dat
zich bevindt binnen een straal van 1 km. Op het niveau van de gemeente is de
2
omgevingsadressendichtheid de gemiddelde adressendichtheid per km (over alle adressen binnen de
gemeente). Voor de Fietsbalans gebruiken we de dit laatste getal. Dit wordt bes chouwd als een maat
voor de concentratie van menselijke activiteiten.
Voor verkeersveiligheid gaat het in de Fietsbalans om het risico voor een fietser om slachtoffer te
worden van een ernstig ongeval per afgelegde kilometer. Met behulp van de fietsgebruik cijfers uit het
OVG en MON wordt het totaal aantal fietskilometers berekend die in de gemeente zijn afgelegd. De
geregistreerde fietsers onder de doden en ziekenhuisgewonden uit het Bestand geRegistreerde
Ongevallen Nederland (BRON) van RWS-DVS vormen het totaal aantal ernstige fietsslachtoffers. Let
wel: het aantal fietsers dat na een ongeval niet in het ziekenhuis wordt opgenomen maar wel
letselschade heeft is vele malen hoger. Deze cijfers zijn echter erg onbetrouwbaar, ook omdat de
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registratiegraad per regio heel erg kan verschillen. Op basis van deze gegevens wordt per gemeente
het risico uitgerekend voor een fietser om slachtoffer te worden van een ernstig ongeval per
100.000.000 fietskilometers.
2.3.4

Het fietsparkeeronderzoek

Voor het beoordelen in de Fietsbalans van de kwaliteit van het fietsparkeren in de gemeenten is een
representatieve onderzoeksmethodiek ontwikkelt die het beoordelen van gemeenten en het
vergelijken van gemeenten onderling mogelijk en zinnig maakt. Daartoe wordt van ± 40 locaties de
kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar het aantal
fietsparkeervoorzieningen (kwantiteit), de mate waarin de fietsparkeervoorzieningen bijdragen aan de
bescherming tegen fietsdiefstal door een aanbindmogelijkheid (k waliteit) en de situering van de
fietsparkeervoorzieningen ten opzichte van de aanrijroutes en de bestemmingen (locatie). Om het
onderzoek beperkt en uitvoerbaar te houden is ervoor gekozen alleen fietsparkeervoorzieningen bij
bestemmingen in het onderzoek te betrekken. Dat betekent dat de kwaliteit van
fietsparkeervoorzieningen in woonbuurten en -straten niet wordt onderzocht. Uiteraard is dat wel
belangrijk voor het fietsklimaat maar deze behoren voor het grootste deel niet tot het publieke maar
het private domein en zijn daardoor lastig te onderzoeken en te vergelijken tussen gemeenten.
Van veel soorten publieksaantrekkende bestemmingen worden er een of meer in de steekproef
opgenomen. Deze bestemmingen liggen goed verspreid over de stad in buurten van verschillende
ouderdom en staat van onderhoud. Op deze manier proberen we een representatief beeld te geven
van de fietsparkeersituatie in de gemeente. Het betreft de volgende soorten bestemmingen:
 Winkelgebieden: het stadscentrum, stadsdeel-, wijk- en buurtwinkelcentra.
 Openbaar vervoerknooppunten: Centraal station en alle voorstadstations.
 Onderwijsinstellingen: basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en locaties voor hoger
onderwijs.
 Sportcomplexen: sporthallen, sportvelden en zwembaden.
 Uitgaansgelegenheden: theater, concertzaal, bioscoop en uitgaansgebied / discotheek.
 Overige voorzieningen: kantoren met een belangrijke baliefunctie, een ziekenhuis, de (centrale)
bibliotheek en de muziekschool.
Figuur 2.1 geeft een overzicht van het soort en het aantal locaties dat bij het fietsparkeeronderzoek in
Leiderdorp zijn betrokken.

Figuur 2.1 Overzicht onderzochte locaties fietsparkeeronderzoek Leiderdorp.
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De observaties
In de onderzoekssystematiek sluiten we aan bij systematiek voor de analyse van de
fietsparkeerbehoeft e uit de Leidraad Fietsparkeren van het CROW. Voor het beoordelen van de
kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen zijn op goede fietsdagen (geen regen of wind, liefst een
zonnetje) tijdens zogenaamde piekmomenten observaties uitgevoerd. Piekmomenten zijn tijdstippen
waarop je mag verwachten dat de vraag naar fietsparkeervoorzieningen maximaal is. Deze kan per
soort bestemming verschillen (bij een buitenzwembad is dat immers op een tropische dag in het
weekend en bij een discotheek buiten de vakanties op zaterdag rond 24.00 uur). Naar aanleiding van
de observaties is per locatie een formulier ingevuld. Daarbij is gekeken naar de aanwezigheid van
fietsparkeervoorzieningen, of ze al dan niet vol staan, of er fietsen buiten de rekken staan geparkeerd
en waarom en of de rekken zijn voorzien van een aanbindmogelijkheid. Daarnaast zijn tijdens de
observatie op de locatie foto's genomen van de rekken en klemmen (detail) en de opstelling van de
rekken in de openbare ruimte (overzicht).
De observaties zijn uitgevoerd in de periode mei-juni 2013.
2.3.5

De praktijkmeting

Voor het verzamelen van objectieve gegevens over de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in steden
heeft de Fietsersbond zelf ten behoeve van de Fietsbalans een onderzoeksmethode ontwikkeld: de
praktijkmeting. Daarbij is op onderdelen nauw samengewerkt met enkele specialistische firma's:
Goudappel Coffeng bv, M+P Raadgevende ingenieurs, Bas Hesselink Industrial Design and
Prototypes en ArtiVisuals. Aan de hand van een steekproef wordt op eenvoudige en betrouwbare
wijze de kwaliteit van de (fiets)infrastructuur in een gemeente gemeten met een speciaal ontwikkelde
meetfiets en een meetauto. De onderzoeksmethode sluit nauw aan bij de vijf hoofdeisen voor
fietsvriendelijke infrastructuur zoals die zijn uitgewerkt in de Ontwerpwijzer fietsverkeer: samenhang,
directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort.
Het bepalen van de steekproef
In de praktijkmeting wordt er door de meetfiets en de meetauto gereden van belangrijke
fietsbestemmingen naar willekeurige woningen en vice versa. De praktijkmeting begint bij een grote
winkel in het centrum. Het te onderzoeken gebied bevindt zich binnen de bebouwde kom in een cirkel
met een straal van 2,5 km rondom deze winkel. De overige locaties bestaan voor de helft uit
bestemmingen die veel fietsverplaatsingen genereren en voor de helft uit willekeurig gekozen
woningen. Naast de centraal gelegen winkel, mogen de bestemmingen niet in het centrale
kernwinkelgebied liggen, omdat de verplaatsingen hierheen anders oververtegenwoordigd zouden zijn
in de steekproef. De gekozen woningen liggen evenwichtig verdeeld over de bebouwde kom binnen
de cirkel. De steekproef is onafhankelijk van de structuur van de bebouwde kom van de gemeente.
Het totaal aantal bestemmingen en woningen dat wordt geselecteerd en dus van het aantal routes dat
wordt gefietst is afhankelijk van de omvang van de gemeente: 12 in de grote steden (meer dan 95.000
inwoners), 14 in de middelgrote steden (tussen de 50.000 en de 95.000 inwoners) en 16 in de kleine
steden (tussen de 20.000 en 50.000 inwoners).
Na de keuze van de locaties van de woningen en bestemmingen moet worden bepaald welke
verplaatsingen tussen deze locaties worden onderzocht. Daartoe worden ze volgens een vast
stramien met elkaar verbonden. Met uitzondering van de centraal gelegen winkel worden alle
bestemmingen en woningen slechts één keer aangedaan. De centrale winkel wordt twee keer
aangedaan. Alle verplaatsingen hebben een minimale hemelsbrede afstand van 500 meter. Deze
methode is er op gericht dat het totaal van de afstand van alle verplaatsingen tussen de 30 en 40
kilometer bedraagt. Omdat de route via Spanjaardsbrug een belangrijke fietsverbinding is tussen
Leiderdorp en Leiden is bestemming 11 gelegen net over het kanaal (Lage Rijndijk 115 in Leiden).
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Figuur 2.2 geeft een overzicht van de in Leiderdorp onderzochte verplaatsingen .

Figuur 2.2 Overzicht onderzochte verplaatsingen praktijkmeting Leiderdorp

Vervolgens moet zowel voor de auto als voor de fiets worden bepaald welk e route gereden wordt.
Zowel voor de fiets als voor de auto kiezen we de snelste route. In het geval van de fietsroutes zal dat
veelal ook de kortste route zijn. De fietser zoekt over het algemeen de kortste of snelste route,
ongeacht comfort, veiligheid, enz. In het geval van de autoroutes zal de snelste route zeker niet altijd
de kortste route zijn. De snelheid van de autoroute wordt voor een groot deel bepaald door de
afwezigheid en afstelling van verkeerslichten, snelheidsregimes, wegcapaciteit, enz.
Deze methodiek voor het bepalen van de steekproef is getest door geselecteerde routes te vergelijken
met een verkeersmodel voor fietsverkeer. Met bovenstaande methodiek gaat ongeveer 80% over
hoofdfietsroutes en wordt rond de 75% van de hoofdfietsroutes met de hoogste intensiteiten gedekt.
De methode garandeert dat de onderzochte fietsverbindingen een representatief beeld geven van de
kwaliteit van de infrastructuur voor fietsers in en om het centrum van Leiderdorp.
Onderstaande kaartjes (figuur 2.3 en figuur 2.4) geven de locaties van de herkomsten en
bestemmingen in Leiderdorp en de gereden fietsroutes.

1

Bestemming 11 (Lage Rijndijk 115) ligt net over het kanaal in Leiden. Reden: brug en toe leidende wegvakken
en kruising zijn onderdeel van een zeer drukke fietsverbinding is tussen Leiderdorp en Leiden.
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Figuur 2.3 Fietsroutes; bestemmingen en verplaatsingen praktijkmeting Leiderdorp

De praktijkmeting in Leiderdorp is verricht op dinsdag 14 mei 2013.
Uitvoering van de praktijkmeting
Gedurende een middag zijn de 16 gekozen routes gereden met een speciale meetfiets en met een
meetauto. De relevante gegevens worden verzameld via de computer, ingesproken op video of
genoteerd. Om tot eenduidige metingen te komen wordt er tijdens de meetdag gewerkt met
betrouwbare meetapparatuur en aan de hand van een standaard meetprotocol.
Voor de praktijkmeting wordt gebruik gemaakt van vier instrumenten voor gegevensverzameling:
 De meetfiets. De meetfiets is uitgerust met diverse apparatuur waaronder een geluidsmeter en
een trillingsmeter. Deze fiets registreert de tijd, GPS-coördinaten, afstand, snelheid, geluid en
trillingen (en indirect dus ook stilstaan, wachttijd, enz.). De gegevens worden direct opgeslagen in
de computer die zich achter op de meetfiets bevindt.
 De videocamera. Voor op de meetfiets gemonteerd, neemt een videocamera de routes op.
Tijdens het fietsen registreert de meetfietser de inrichting van het wegvak, het verhardingstype,
inrichting van kruispunten, de manoeuvre, obstakels en of er al dan niet naast elkaar kon worden
gefietst. Deze aspecten worden ter ondersteuning van de beelden ingesproken op de videoband.
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 De auto. De autobijrijder registreert per verplaatsing de afgelegde afstand, de reistijd (opgesplitst
naar rijden, parkeren en lopen) en de parkeerkosten. Het zoeken naar een parkeerplaats en het lopen
van of naar de bestemming worden apart geregistreerd. De GPS-coördinaten en –tijdgegevens
worden opgeslagen op een computer achter in de auto. Helaas zijn door een storing in de interface
tussen GPS en computerprogramma, de GPS-gegevens niet opgeslagen.
De meting vindt plaats op een doordeweekse middag. Vanwege het verkeersbeeld is de meetdag
geen vrijdag of een marktdag. Op deze dagen en in het weekend is het verkeersaanbod te afwijkend
van het gemiddelde om representatieve metingen te kunnen verrichten. Dat is ook de reden dat er niet
gemeten wordt tijdens feestdagen en schoolvakanties. De meting vindt alleen doorgang bij enigszins
redelijke weersomstandigheden: niet bij storm, sneeuw, hagel, ijzel, regen of erg lage of hoge
temperaturen.
De autoploeg en de fietsploeg starten en eindigen een route op exact dezelfde locatie. Bij iedere route
wordt gelijktijdig vertrokken. Bij iedere bestemming en bij iedere woning wordt op de andere ploeg
gewacht, als deze nog niet is gearriveerd. De routes zijn ‘van deur tot deur’. Dit betekent voor de
fietsers dat bij voor- en natransport met de fiets aan de hand tot / vanaf tot de specifieke locatie
(voordeur, ingang, enz.) wordt gelopen, via een onbewaakte stallingvoorziening (indien aanwezig). De
automobilist zal de auto bij iedere verplaatsing moeten parkeren en vervolgens naar de specifieke
locatie moeten lopen.
De meetfietser en een begeleidende fietser rijden in principe naast elkaar de routes. Alleen als dat op
bepaalde delen van een route niet gaat wordt achter elkaar gereden. Dat is het geval bij
inhaalmanoeuvres, bij hinderlijk tegemoetkomend verkeer, bij (hinderlijk) inhalend ander verkeer, bij te
smalle fietsstroken of fietspaden en bij paaltjes of ander obstakels.
Alle routes zijn zonder eventuele meettechnische onderbrekingen verwerkt. De meetfietser fietst
zoveel mogelijk met een (kruis)snelheid van 18 kilometer per uur. De meetfietser rij dt met het voorwiel
circa 50 centimeter van de rechterrand (stoeprand, berm) van het fietspad, de fietsstrook of de rijbaan.
Nieuw in Fietsbalans-2 is dat we van de afgelegde verplaatsingen ook de reistijd met het openbaar
vervoer bepalen. Dat doen we na de meetdag met behulp van 9292OV.
Het verwerken van de gegevens
Na afloop van de meting zijn de videobeelden van de meetfiets heel nauwkeurig uitgewerkt en samen
met de fiets- en autoformulieren aan de hand van een speciaal ontwikkeld computerprogramma
ingevoerd. Daarna zijn deze gegevens op basis van tijdregistraties gekoppeld aan de gegevens van
de meetfiets en de meetauto. Op deze manier ontstaat een groot gegevensbestand met per seconde
allerlei informatie. Door deze gegevens nader te analyseren zijn over verschillende aspecten van het
fietsklimaat uitspraken te doen
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Gemeten infrastructuur in Leiderdorp

De in 2013 tijdens de praktijkmeting gefietste routes hebben een totale lengte van 33,7 kilometer. Op
de meetdag hebben de veldonderzoekers deze afstand in netto 2 uur en 21 minuten gefietst. Figuur
2.5 geeft inzicht in het soort weginrichting, de verharding en de kruispunten die de veldonderzoekers
in Leiderdorp tegenkwamen.

Figuur 2.5 Eigenschappen van de gefietste infrastructuur praktijkmeting Leiderdorp

Onder ‘fietsstrook’ wordt in dit onderzoek verstaan zowel ‘fietssuggestiestrook’ als ‘fietsstrook’. Een
solitair fietspad of bromfietspad is een vrij getraceerd pad, geheel los van het autonetwerk. Onder
‘voetpad’ verstaan we die delen van de verplaatsing waar volgens de verkeersregels gelopen moest
worden. Met een start in het (winkel)centrum gaat in veel steden een deel van de verplaatsingen door
een voetgangersgebied. Daarnaast levert het voetpad waarover wordt gelopen om via de
fietsparkeervoorziening bij een bestemming aan te komen, de nodige meters op.
Met ‘voorrangskruisingen’ worden de geregelde kruisingen bedoeld waar fietsers voorrang moeten
verlenen. Geregelde kruisingen waar fietsers voorrang hebben, worden aangeduid als ‘zijweg’.
Met ‘kruising met fietspad in voorrang’ wordt een kruispunt bedoeld waar fietsers op de onderzochte
route voorrang moeten verlenen aan een kruisend solitair fietspad. Bij een ‘kruising met fietspad uit
voorrang’ hebben fietsers juist voorrang op het kruisende solitaire fietspad.
Van de kruispunten en van de voetpaden is de verhardingssoort niet geregistreerd. In het geval van
de kruispunten is het vaak zo dat er veel wisselingen in de verhardingssoort voorkomen. Dat maakt
een goede registratie onmogelijk. Als er gelopen moet worden (bij de voetpaden) is de
verhardingssoort niet meer van invloed op het fietscomfort. Registratie is in dat geval overbodig.
De figuren 2.6, 2.8 en 2.10 vergelijken de samenstelling van de steekproef in Leiderdorp met de
gemiddelden van andere kleine gemeenten. Aan deze vergelijking wordt geen oordeel verbonden.
Figuur 2.6 geeft inzicht in de verdeling van wegvaktypen in de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp
2013 ten opzichte van het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten. Zoals te zien is gingen
de verplaatsingen in Leiderdorp ten opzichte van het gemiddelde van de onderzochte kleine
gemeenten relatief meer over gemengd profiel en fietsstrook en relatief minder over fietspad en solitair
fietspad.
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Verdeling wegvaktypen als percentage van de afstand
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Figuur 2.6 Aandeel verschillende w egvaktypen fietsroutes praktijkmeting Leiderdorp

In figuur 2.7 zijn de wegvaktypen uit de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp 2013 weergegeven.

Figuur 2.7 Wegvaktypen in de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp
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Figuur 2.8 geeft inzicht in de verdeling van verhardingssoorten in de Fietsbalans-praktijkmeting
Leiderdorp 2013 ten opzichte van het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten.
Verdeling verhardingssoorten als percentage van de afstand
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40%
20%
0%
Leiderdorp 2013
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Figuur 2.8 Aandeel verschillende verhardingssoorten fietsroutes praktijkmeting Leiderdorp

In Leiderdorp gingen de verplaatsingen ten opzichte van het gemiddelde van de onderzochte kleine
gemeenten iets meer over klinkers en minder over asfalt. In figuur 2.9 zijn de verhardingssoorten uit
de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp 2013 weergegeven.

Figuur 2.9 Verhardingssoorten in de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp
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Figuur 2.10 geeft inzicht in de verdeling van kruispunttypen in de Fietsbalans -praktijkmeting
Leiderdorp 2013 ten opzichte van het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten.
Verdeling kruispunttypen als percentage van het totaal
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Figuur 2.10 Aandeel verschillende kruispunttypen fietsroutes praktijkmeting Leiderdorp

Wat betreft de kruispunten valt op dat ten opzichte van het gemiddelde van de onderzochte kleine
gemeenten in Leiderdorp het aandeel voorrangskruisingen groter is en het aandeel kruisingen met
zijweg, rotondes (met voorrang) en verkeerslichten kleiner. In figuur 2.11 zijn de kruispunttypen uit de
Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp 2013 op kaart weergegeven.

Figuur 2.11 Kruispunttypes in de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp.
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Van meetwaarde tot beoordeling

3.1

Algemeen

22

Kenmerkend voor de Fietsbalans is dat alle gemeenten volgens dezelfde methode worden onderzocht
en beoordeeld. Nadeel daarvan is dat specifieke lokale omstandigheden geen rol spelen bij de
beoordeling. Voordeel daarvan is echter dat op het eerste gezicht onvergelijkbare gemeenten toch wat
betreft hun prestaties op fietsgebied op een zinvolle manier met elkaar kunnen worden vergeleken.
Beoordeling in de Fietsbalans speelt zich af op drie niveaus:
 Hoe scoort de stad ten opzichte van de in het onderzoek gehanteerde normen voor goed
fietsbeleid? Je zou dit een absolute beoordeling kunnen noemen. De normen zijn afkomstig uit de
2
CROW Ontwerpwijzer fietsverkeer of ze zijn op basis van de onderzoeksresultaten door ons
vastgesteld.
 Hoe scoort de stad ten opzichte van de gemiddelde score van andere steden van dezelfde
grootteklasse? Dit is dus een relatief oordeel ten opzichte van andere, vergelijkbare steden.
 Hoe scoort de gemeente ten opzichte van de 'besten uit de test -gemeenten’ (benchmarks). Dit is
opnieuw een relatief oordeel, maar nu vooral gericht op inzicht te krijgen in de vraag van welke
gemeenten het beleid zou kunnen worden ‘afgekeken’.
Voor alle aspecten en deelaspecten waarop een oordeel wordt gegeven, leidt de meetwaarde tot een
score in een van de vijf klassen ‘zeer goed’ – ‘goed’ – ‘matig’ – ‘slecht’ – ‘zeer slecht’. Bij de
beoordeling is zo veel mogelijk aangesloten bij de ‘grenswaarden’ die de Ontwerpwijzer fietsverkeer
voor verschillende aspecten en deelaspecten hanteert. In de Fietsbalans zijn deze grenswaarden
beschouwd als norm. Deze norm is het midden van de klasse ‘goed’ voor het betreffende
(deel)aspect. In onze beoordelingssystematiek worden de normen uit de Ontwerpwijzer fietsverkeer
dus nogal soepel toegepast.
Waar de Ontwerpwijzer fietsverkeer niet in een norm kon voorzien, is aangesloten bij andere literatuur
of in enkele gevallen beargumenteerde keuzes gemaakt. De normen zijn in deze gevallen zo gekozen
dat de gemiddelde waarde van alle onderzochte gemeenten in de klasse ‘matig’ valt en de gemeenten
in de uitersten konden scoren.
Voor een aantal aspecten komt het oordeel tot stand op basis van meerdere deelaspecten. De
deelaspecten kunnen echter niet zomaar bij elkaar opgeteld worden. Daarom wordt eerst aan elk
deelaspect punten toegekend. Pluspunten voor een deelaspect dat beter scoort dan de norm;
minpunten voor scores onder de norm. Sommatie van de plus - en minpunten op de verschillende
deelaspecten resulteert in een totaalbeoordeling van het aspect. Echter, niet alle deelaspecten wegen
even zwaar mee. Op belangrijke deelaspecten kunnen relatief meer plus - of minpunten behaald
worden. Verder heeft de gekozen systematiek de volgende kenmerken:
 Als een gemeente op alle deelaspecten conform de norm scoort (= goed), resulteert dat ook in
een totaalbeoordeling ‘goed’ op het aspect.
 Deelaspecten die onder de norm scoren (minpunten) kunnen gecompenseerd worden door
deelaspecten die boven de norm scoren (pluspunten). De mate waarin hangt samen met het
gewicht van de deelaspecten.
 Scoort een gemeenten op meerdere deelaspecten onder de norm, dan kan de optelling van
minpunten leiden tot een nog slechter totaaloordeel. Bijvoorbeeld slecht + slecht = zeer slecht. De
mate waarin dit zich voordoet hangt samen met het gewicht van de deelaspecten.

2

CROW Ontwerpwijzer fietsverkeer, Ede 2006.
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Directheid

Bij directheid gaat het om de factoren die de reistijd beïnvloeden. Volgens de Ontwerpwijzer
fietsverkeer zijn wat betreft directheid twee componenten van belang, namelijk afstand en tijd. Als
indicatoren voor deze beide componenten meten en beoordelen we in de Fietsbalans de
deelaspecten omrijdfactor, oponthoud en gemiddelde snelheid.
3.2.1

Omrijdfactor

De 'omrijdfactor' is de verhouding tussen de lengte van de route over de weg en de hemelsbrede
afstand. De Ontwerpwijzer fietsverkeer geeft een norm voor de omrijdfactor van maximaal 1,2 voor
(hoofd)fietsroutes en 1,3 à 1,4 voor overige routes. Daarnaast geeft de ontwerpwijzer als indicator
voor de kwaliteit van het fietsnetwerk dat circa 70% van de fietsverplaatsingen over de
(hoofd)fietsroutes worden afgewerkt. Op basis daarvan hanteren we in de Fietsbalans voor de
omrijdfactor een norm van 1,25 (d.w.z. de route over de weg is 1,25 maal de hemelsbrede afstand) en
een interval van 0,1 (d.w.z. met iedere 0,1 lager of hoger wordt de score een klasse beter dan wel
slechter). Dat betekent dat een omrijdfactor tussen 1,20 en 1,30 de score ‘goed’ oplevert.
3.2.2

Tijd: oponthoud

Oponthoud is de hoeveelheid tijd dat je onderweg stil moet staan, bijvoorbeeld door het wachten voor
een oversteek. Hierdoor wordt de reistijd langer en wordt afbreuk gedaan aan de directheid van de
route. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer wordt aangegeven dat het oponthoud dient te worden
geminimaliseerd. In de vorige editie van de ontwerpwijzer, 'Tekenen voor de Fiets', werden normen
gegeven voor de aanvaardbare hoeveelheid oponthoud per gefietste kilometer, waarbij onderscheid
gemaakt werd voor doorgaande (15 sec/km), verdelende (20 sec/km) en ontsluitende (20 sec/km)
fietsverbindingen. Op basis van deze normen en het hierboven reeds genoemde 70% criterium
hanteren we in de Fietsbalans voor het oponthoud een norm van 16,5 seconde per kilometer en een
interval van 10 seconden per kilometer.
3.2.3

Tijd: gemiddelde snelheid

De directheid van een fietsverbinding is beter naarmate de gemiddeld gereden snelheid over het hele
traject (inclusief bijvoorbeeld wachten bij kruispunten) dichter ligt bij de gekozen kruissnelheid. De
gemeten gemiddelde snelheid (en dus de afwijking van de gewenste snelheid) interpreteren we als
een maat voor het niet vlot door kunnen fietsen. In het kader van dit onderzoek is de
veldonderzoekers opgedragen te fietsen met een snelheid van 18 km/u. Omdat de gemiddelde
snelheid in de praktijk altijd lager zal liggen dan de gekozen kruissnelheid (al was het maar vanwege
het afremmen en optrekken), hanteren we in Fietsbalans-2 voor de gemiddelde snelheid een norm
van 15,0 km/u en een interval van 1 km/u.
3.2.4

Totaaloordeel directheid

Het totaaloordeel op het aspect directheid wordt uitgedrukt in een gewogen combinatie van de drie
deelaspecten. Gewichten tellen op tot boven de 1 waardoor slechte scores extra zwaar meewegen.
Afstand en tijd wegen even zwaar wat betekent dat de deelaspecten oponthoud (0,35) en gemiddelde
snelheid (0,35) samen tellen even zwaar mee als de omrijdfactor (0,7).

3.3

Comfort (hinder)

Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer vallen onder comfort de factoren die maken dat de fietser extra
fysieke inspanning moet leveren. We hebben ervoor gekozen de kwaliteit van het wegdek als een
apart aspect te beschouwen (zie §3.4). Bij het aspect comfort (hinder) meten en beoordelen we in de
Fietsbalans de deelaspecten van comfort die verband houden met de hinder die fietsers ondervinden
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van verkeerssituaties en medeweggebruikers: stopfrequentie, langzaam fietsen en lopen,
verkeershinder, infrahinder, geen voorrangsrechten en afslaan.
3.3.1

Stopfrequentie

De stopfrequentie is het aantal malen dat een fietser gemiddeld per kilometer onderweg moet
stoppen. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer wordt aangegeven dat de stopfrequentie dient te worden
geminimaliseerd. In de vorige editie van de ontwerpwijzer, 'Tekenen voor de Fiets', werden normen
gegeven voor de aanvaardbare stopfrequentie per gefietste kilometer, waarbij onderscheid gemaakt
werd voor doorgaande (0,5 stops/km), verdelende (1 stop/km) en ontsluitende (1,5 stops/km)
fietsverbindingen. Op basis van deze normen en het hierboven reeds genoemde 70% criterium
hanteren we in de Fietsbalans voor de stopfrequentie een norm van 0,75 stops per kilometer en een
interval van 0,3 stops/km.
3.3.2

Langzaam fietsen en lopen

Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer wordt de inspanning die een fietser moet leveren om de
stabiliteit te bewaren (niet te vallen) een hinderlijke belasting bij een snelheid die lager is dan 12 km/u.
Afstappen, lopen met de fiets aan de hand, opstappen en weer op snelheid komen is vanzelfsprekend
ook minder comfortabel dan doorfietsen. In de Fietsbalans meten we over welk percentage van de
totale tijdsduur van de verplaatsing de snelheid lager was dan 10 km/ u. Op basis van de spreiding van
de meetgegevens hanteren we in Fietsbalans-2 voor langzaam fietsen of lopen een norm van 10%
van de reistijd en een interval van 4% van de reistijd.
3.3.3

Verkeershinder

Verkeershinder is de kans dat ontmoeting met andere verkeersdeelnemers de rit voor de fietser
verstoort. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer wordt aangegeven dat verkeershinder dient te worden
geminimaliseerd door drukke fietsverbindingen zo min mogelijk te combineren (in langs en
dwarsrichting) met drukke autoverbindingen. In de Fietsbalans is gekozen voor ‘achter elkaar moeten
rijden vanwege andere weggebruikers’ als operationalisering van verkeershinder. Gezien de
kwetsbaarheid van fietsers (een fiets heeft immers geen kreukelzone of airbag) is het ongewenst als
fietsers, daartoe gedwongen door (de aanwezigheid van) medeweggebruikers, achter elkaar moeten
fietsen. Voor het veilig begeleiden van jonge kinderen is het noodzakelijk dat ouders constant naast
hun kinderen kunnen blijven fietsen, zeker als er sprake is van zeer nabij voorbijrijdend gemotoriseerd
verkeer.
De verkeershinder drukken we uit in de Fietsersbond-verk eershinderwaarde, de Fv. De waarde van
deze Fv is het product van het aantal malen dat de testrijders vanwege de aanwezigheid van andere
verkeersdeelnemers achter elkaar moesten fietsen, en het percentage van de lengte waarover dat het
geval was. De aard van de veroorzakende medeweggebruiker is ook van invloed: gemotoriseerd
verkeer als oorzaak telt vijf maal zwaarder en een voetganger twee maal zwaarder mee dan een
fietser. In formule:
5*(Noorzaak auto/km + 0,01*m/kmauto) + 2*(Noorzaak v oetganger/km + 0,01*m/km v oetganger) + (Noorzaak (brom)fiets/km +
0,01*m/km(brom)f iets)
Op basis van de spreiding van de meetgegevens hanteren we in de Fietsbalans voor verkeershinder
een norm van 1,75 Fv en een interval van 1,5 Fv.
3.3.4

Infrahinder

Infrahinder is een indicator voor het gebrek aan ruimte op de infrastructuur die fietsers ter beschikking
staat om (veilig) te manoeuvreren. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer wordt gesproken over het
voorkomen van verliestijd door goede boogstralen en voldoende breedte van de (fiets)voorzieningen.
In de Fietsbalans is gekozen voor ‘achter elkaar moeten rijden vanwege te nauwe doorgangen of te
smalle infrastructuur' als operationalisering van infrahinder. De infrahinder drukken we uit in de
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Fietsersbond-infrahinderwaarde, de Fi. Deze komt op een vergelijkbare manier tot stand als de Fv.
Het is de som van de frequenties per oorzaak (paaltjes of te smalle infrastructuur) per kilometer plus
0,01 maal de lengte in m/km. Op basis van de spreiding van de meetgegevens hanteren we in de
Fietsbalans voor infrahinder een norm van 0,75 Fi en een interval van 0,5 Fi.
3.3.5

Geen voorrangsrechten

Voorrang op doorgaande fietsroutes verhoogt het comfort van de fietser aanzienlijk. Geen voorrang
vraagt om een duidelijk hoger attentieniveau voor de fietser, onafhankelijk van de vraag of
daadwerkelijk moet worden gestopt. Deze extra mentale belasting van de fietser is tevens van invloed
op de veiligheid. In de Fietsbalans is gekozen als maat voor het discomfort het aantal kruispunten
waar de fietser voorrang moet verlenen. Tot de kruispunten zonder voorrangsrecht en voor fietsers
worden gerekend: verkeerslichten, voorrangswegen, kruisingen met fietspad in voorrang, rotondes
zonder voorrang, gelijkwaardige kruisingen, zijwegen met manoeuvre linksaf en kruisingen met
fietspad uit voorrang met manoeuvre linksaf.
Op basis van de spreiding van de gegevens van 2000 – 2004 hanteren we in de Fietsbalans voor het
deelaspect voorrangsrecht en een norm van gemiddeld 3 maal geen voorrangsrechten per kilometer
en een interval van 1,0.
3.3.6

Afslaan

Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer dienen fietsers op (hoofd)fietsroutes niet gehinderd te worden
door bochten, slingers en haakse bewegingen. Een heldere doorgaande verbinding is prettiger dan
een kruip-door-sluip-door-verbinding. Dit bepaalt mede de herkenbaarheid en de vindbaarheid van de
fietsverbinding. In de Fietsbalans is er voor gekozen het aantal keren dat tijdens de praktijkmeting af
moest worden geslagen als maat voor deze vorm van ongemak te nemen. Op basis van de spreiding
van de meetgegevens hanteren we in de Fietsbalans voor afslaan een norm van gemiddeld 2 maal
afslaan per kilometer en een interval van 0,5 keer afslaan.
3.3.7

Totaaloordeel comfort (hinder)

Het totaaloordeel op het aspect comfort (hinder) wordt uitgedrukt in een gewogen combinatie van de
deelaspecten. De gewichten tellen op tot boven de 1 waardoor slechte scores extra zwaar meewegen.
Vooral de stopfrequentie (0,5) en de verkeershinder (0,5) tellen zwaar mee in het totaaloordeel. De
overige deelaspecten hebben een gewicht van 0,1.

3.4

Comfort wegdek

De fiets is (in de meeste gevallen) een ongeveerd voertuig en daarmee is het fietsen meer dan enig
andere vervoerswijze gevoelig voor de vlakheid van het wegdek. Onvlakheid leidt tot horizontale en
verticale trillingen, een van de belangrijkste oorzaken van discomfort. Ook bepaalt de vlakheid in
belangrijke mate de weerstand die de fietser ondervindt en daarmee het energieverbruik. Tenslotte
kunnen ernstige onvolkomenheden in het wegdek ook leiden tot schade aan fiets, bagage en zelfs tot
onveilige situaties. Om de kwaliteit van het wegdek objectief te meten, wordt in de Fietsbalans met
een trillingsmeter op de stang onder het zadel van een meetfiets de verticale versnelling gemeten. Per
seconde (± 5 meter) wordt de gemiddelde en de maximale verticale versnelling vastgelegd. De
metingen zijn uitgevoerd conform ISO 2631/1. Dat wil zeggen dat trillingen die voor de mens
hinderlijker zijn (lage frequentie) zwaarder meewegen dan minder hinderlijke trillingen (hogere
frequenties).
Het gemiddelde comfort van het wegdek in de Fietsbalans drukken we uit in de Fietsersbond
trillingswaarde, de Ft. Bij het berekenen daarvan wordt slechts gebruik gemaakt van de secondegemiddelde trillingswaarden. De Ft is de som van de gewogen percentages waarin verschillende
trillingscategorieën voorkomen. Daarbij gelden de volgende weegfactoren:
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Trillingscategorie
2

< 0,8 m/s
2
0,8 – 1,4 m/s
2
1,4 – 2,0 m/s
2
2,0 – 2,6 m/s
2
> 2,6 m/s

26

Weging
0
1
2
4
6

De werking kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van het volgende rekenvoorbeeld: 10%
van de weglengte valt in trillingscategorie 1, 15% valt in categorie 2, 40% valt in categorie 3, 20% valt
in categorie 4 en 15% valt in categorie 5. Dat leidt dan tot de volgende v-Ft: 10*0 + 15*1 + 40*2 + 20*4
+ 15*6 = 265.
Voor het bepalen van de in de Fietsbalans gehanteerde norm is weer uitgegaan van het criterium uit
de Ontwerpwijzer dat circa 70% van de fietsverplaatsingen over de (hoofd)fietsroutes worden
afgewerkt. Dat hebben we vertaald in gemiddeld 35% van de verplaatsing over bijna perfect asfalt,
gemiddeld 35% van de verplaatsing over asfalt met een rafelige slijtlaag en gemiddeld 30% over goed
gelegde klinkerbestrating met SVT-30 drempels en uitritconstructies. Metingen op wegdek van deze
kwaliteit leiden tot de volgende score: 38*0 + 38*1 + 18*2 + 5*4 + 1*6 = 100 Ft. Dit hanteren we in de
Fietsbalans als norm voor comfort wegdek met daarbij een interval van 40 Ft.

3.5

Aantrekkelijkheid

Volgens de Ontwerpwijzer fietsverkeer vallen onder aantrekkelijkheid de psychologische factoren die
in het algemeen in termen van beleving zijn uit te drukken. Een van de genoemde factoren is geen
last hebben van het autoverkeer. In de Fietsbalans is geluidhinder gekozen als maat voor (het gebrek
aan) aantrekkelijkheid. Weinig fietsers ervaren een lawaaierige omgeving als aantrekkelijk en in een
stedelijke omgeving is het gemotoriseerd verkeer de belangrijkste bron van lawaai. Geluidhinder is
bovendien relatief eenvoudig meetbaar: per seconde wordt het geluidsniveau (dB(a)) vastgelegd.
De aantrekkelijkheid drukken we in de Fietsbalans uit in de Fietsersbond geluidswaarde, de Fg. De
berekeningsmethode voor Fietsersbond geluidswaarde lijkt sterk op de methode voor het berekenen
van de trillinghinder in de Fietsbalans. Per seconde is het geluidsniveau in dB(a) gemeten. De Fg is
de som van de gewogen percentages waarin verschillende geluidscategorieën voorkomen. Daarbij
gelden de volgende weegfactoren:
Geluidscategorie
weging
< 60 dB(a)
0
60 - 65 dB(a)
1
65 - 70 dB(a)
2
70 - 75 dB(a)
4
> 75 dB(a)
16
Op basis van de spreiding van de meetgegevens over de periode 2000 – 2004 hanteren we in de
Fietsbalans voor aantrekkelijkheid een norm van 130 Fg en een interval van 40 Fg.

3.6

Fietsparkeren

Fietsers hebben niet alleen behoefte aan veilige, comfortabele en snelle fietsroutes, maar ook aan
mogelijkheden om hun fietsen veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Een van de essent iële
onderdelen van de Nota Mobiliteit stelt dat “de overheden zorgen voor parkeervoorzieningen voor
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fietsers die in kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen aan de vraag”. In de Leidraad Fietsparkeren van
het CROW worden richtlijnen gegeven voor de kwaliteit, hoeveelheid en situering van
fietsparkeervoorzieningen bij verschillende bestemmingen en woningen.
In de Fietsbalans is gekozen voor een eenvoudig onderzoek naar de hoeveelheid, anti diefstalbescherming en locatie van fietsparkeervoorzieningen bij ± 40 belangrijke
4
(fiets)publieksaantrekkende bestemmingen verspreid over de gemeente.
Iedere locatie wordt beoordeeld op de onderdelen kwantiteit, kwaliteit en situering:
 Zijn er voldoende fietsparkeervoorzieningen tijdens piekuren?
 Heeft de fietsparkeervoorziening een goed bereikbare aanbindmogelijkheid waaraan frame én
voorwiel is vast te maken?
 Staan de rekken op de goede plek ten opzichte van aanrijroutes en de ingang van de
bestemming?
Het onderzoek is uitgevoerd door vrijwilligers van de Fietsersbondafdeling die geen of onvoldoende
kennis hebben van fietsparkeersystemen. Om het onderzoek voor hen uitvoerbaar te houden is er
5
voor gekozen niet te laten beoordelen of het rek of de klem FietsParKeur bezit. Uitzondering hierop
zijn de onderzochte centrumlocaties die door een ervaren kaderlid van de Fietsersbondafdeling zijn
onderzocht.
Per locatie zijn 5 punten te verdienen. Het al dan niet toekennen van deze punten gebeurt met de
volgende systematiek:
Punten

Kw antiteit

Kw aliteit

situering

0 punten

Geen of ruim onvoldoende
fietsparkeervoorzieningen
aanw ezig, zeer veel fietsen buiten
de rekken geparkeerd.

0 – 25% van de
fietsparkeervoorzieningen beschikt
over een aanbindmogelijkheid voor
frame en voorw iel

Er staan veel of zeer veel fietsen
buiten de rekken met als belangrijke
reden dat fietsers liever dichter bij de
ingang parkeren.

1 punt

Onvoldoende
fietsparkeervoorzieningen
aanw ezig, enkele fietsen buiten de
rekken geparkeerd.

25 – 75% van de
fietsparkeervoorzieningen beschikt
over een aanbindmogelijkheid voor
frame en voorw iel

Alle andere

2 punten

Voldoende
fietsparkeervoorzieningen
aanw ezig, enkele fietsen buiten de
rekken geparkeerd.

75 – 100% van de
fietsparkeervoorzieningen beschikt
over een aanbindmogelijkheid voor
frame en voorw iel

n.v.t.

Ook worden er voor bepaalde bevindingen bonuspunten toegekend:
Centrum
Bonuspunten
Scholen
Bonuspunten
Elke
bestemming
Bonuspunten

33 - 66% FietsParkeur

67 - 100% FietsParKeur

0,5

1

33 - 66% schadevrije rekken

67 - 100% met schadevrije rekken 33 - 66% overkapt

0,25

0,5

bew aakte stalling aanw ezig
binnen 250 meter

bew aakte stalling aanw ezig binnen
250 meter én gratis

0,5

1

0,25

67 - 100% overkapt
0,5

Het totaaloordeel is gebaseerd op het gemiddelde oordeel over alle onderzochte bestemmingen.
Vanwege de doelstelling uit de Nota Mobiliteit en de mogelijke spreiding van de beoordeling over de
®
verschillende categorieën hanteert de Fietsbalans voor fietsparkeren een norm van 4 punten en een
interval van 1.
3

Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, Den Haag, april 2006, pagina 18.
Een overzicht van alle observaties en beoordelingen is te vinden in de aparte bijlage Fietsparkeeronderzoek van de
Fietsbalansrapportage Oegstgeest.
5
Voor de kw aliteit van fietsenrekken is een keurmerk ingesteld: FietsParKeur. Fietsenrekken die aan dit keurmerk voldoen zijn
gegarandeerd stabiel, makkelijk in het gebruik en voorzien van een goede bescherming tegen fietsdiefstal
4
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Concurrentiepositie van de fiets

Voor de mate waarin mensen kiezen voor de fiets is niet alleen van belang hoe goed de
fietsvoorzieningen zijn, maar ook hoe vlot de fiets is ten opzichte van andere vervoerswijzen. Vooral
de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto is van belang. Volgens de Ontwerpwijzer
fietsverkeer zullen automobilisten als de fiets sneller is dan de auto eerder bereid zijn voor korte ritten
op de fiets te stappen. In de Fietsbalans meten en beoordelen we de deelaspecten reistijdverhouding
fiets/auto en autokosten per verplaatsing. Ook wordt de reistijdverhouding tussen de fiets en het
openbaar vervoer gemeten, maar deze is niet beoordeeld.
3.7.1

Reistijdverhouding

De reistijdverhouding meten en beoordelen we in de Fietsbalans op twee deelaspecten: de totale
reistijdverhouding fiets/auto en het percentage van de ritten dat de fiets sneller is dan de auto. Bij het
bepalen van de reistijd is ook de tijd voor het zoeken van een parkeer- c.q. stallingsplaats, en het
lopen naar de bestemmingsadres in de reistijd meegenomen.
In de Fietsbalans gaan we er van uit dat een goede concurrentiepositie betekent dat de fiets in ieder
geval bij de korte verplaatsingen binnen de bebouwde kom even snel dient te zijn als de auto. Dat
betekent voor de gemiddelde reistijdverhouding fiets/auto een norm van 1 en een interval van 0,1.
Het aandeel van de verplaatsingen dat de fiets sneller is dan de auto beoordelen we in de Fietsbalans
om te kunnen compenseren voor een of twee routes waarbij de fiets zeer veel sneller is dan auto of
andersom. De doelstelling dat de fiets op de korte afstanden even snel of sneller dan de auto zou
moeten zijn, geldt immers voor alle verplaatsingen. Om te voorkomen dat onnauwkeurigheden in de
metingen een te grote rol spelen, rekenen we een marge van plus of min 30 seconden als een gelijk
spel. Op basis van de spreiding van de meetgegevens hanteren we in de Fietsbalans voor de
afgelegde verplaatsingen waar de fiets even snel of sneller is dan de auto een norm van 70% en een
interval van 20%.
3.7.2

Kosten

Behalve door de reistijdverhouding spelen ook de kosten een rol in de concurrentiepositie van de fiets
ten opzichte van de auto. Het gaat daarbij vooral om de variabele autokosten van een verplaatsing. In
de Fietsbalans is er voor gekozen de parkeerkosten per uur aan de bestemmingszijde van de
verplaatsing op een plek voor langparkeren te meten. De totale parkeerkosten van alle verplaatsingen
in een gemeente zijn gedeeld door 12. Op basis van de spreiding van de meetgegevens is in 2000
voor de Fietsbalans een norm voor de auto(parkeer)kosten van € 0,45 en een interval van € 0,14
gekozen. Voor Fietsbalans-2 zijn deze bedragen aangepast aan de inflatie van 16%: de nieuwe norm
voor de gemiddelde auto(parkeer)kosten is € 0,52 en het nieuwe interval is € 0,16.
3.7.3

Totaaloordeel concurrentiepositie van de fiets

Voor het totaaloordeel op het aspect concurrentiepositie van de fiets wegen de drie deelaspecten
even zwaar mee.

3.8

Fietsgebruik

Het feitelijke fietsgebruik in een gemeente is een belangrijke maat voor de kwaliteit van het
fietsklimaat. In de Fietsbalans is als indicator voor het fietsgebruik gekozen voor ‘het aandeel van de
fiets in alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer in de gemeente door personen van 12 jaar en ouder op
basis van een vijfjaarsgemiddelde’. Voor een vijfjaarsgemiddelde is gekozen om de betrouwbaarheid
op gemeenteniveau te verhogen en de invloed van toevallige fluctuaties als gevolg van bijzondere
weersomstandigheden e.d. zo veel mogelijk te neutraliseren. Op basis van de spreiding van de
gegevens over de jaren 1999-2000 is er in 2001 voor het fietsgebruik van de verplaatsingen tot 7,5 km
in de Fietsbalans gekozen voor een norm van 40% en een interval van 5%.
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Verkeersveiligheid

Veiligheid is een zeer belangrijke basisvoorwaarde voor een goed fietsklimaat. In de Ont werpwijzer
fietsverkeer wordt de hoofdeis veiligheid vertaald in allerlei eisen aan het netwerkontwerp en de
inrichting van de infrastructuur. In de Fietsbalans is er voor gekozen de verkeersveiligheid voor
fietsers uit te drukken in het risico per gefietste kilometer om in de gemeente slachtoffer te worden van
een ernstig ongeval.
 Voor de ongevallencijfers gebruiken we geregistreerde fietsers onder de doden en
6
ziekenhuisgewonden ten gevolge van verkeersongevallen (BRON-AVV).
 Het aantal fietskilometers in een gemeente wordt berekend door het aantal geregistreerde
binnengemeentelijke kilometers aan te vullen met een schatting van de in de gemeente afgelegde
kilometers als onderdeel van de gemeentegrens overschrijdende verplaatsingen (OVG-CBS en
MON-AVV).
Om de invloed van toevallige factoren en daaruit voortvloeiende fluctuaties in het eindoordeel
enigszins te neutraliseren gebruiken we zowel bij de ongevallen als bij de fietskilometers
vijfjaarsgemiddelden. Waar de bevolkingssamenstelling daartoe aanleiding geeft, is dit cijfer
gecorrigeerd voor een (onevenredig hoog) aandeel oudere fietsers. Deze groep fietsers is meer
letselgevoelig dan gemiddeld. Op basis van de spreiding van de berekende waarden is er in de
Fietsbalans voor gekozen voor het verkeersveiligheids risico voor fietsers een norm te hanteren van 18
(ernstige) fietsslachtoffers per honderd miljoen fietskilometer en een interval van 6 ernstige
fietsslachtoffers.

3.10

Stedelijke dichtheid

De fiets is vooral op de korte afstand in staat te concurreren met andere vervoerwijzen. In een
compacte stedelijke omgeving is het aantal potentiële bestemmingsadressen binnen fietsafstand
daarom groter dan in meer ruimtelijk gespreide kernen. In de Fietsbalans is als maat voor de
befietsbaarheid van een gemeente gekozen voor de CBS-grootheid ‘omgevingsadressendic htheid’.
Deze eenheid is voor een individueel adres gedefinieerd als het aantal adressen dat zich bevindt
binnen een straal van 1 km. Op het niveau van de gemeente is de omgevingsadressendichtheid de
2
gemiddelde adressendichtheid per km (over alle adressen binnen de gemeente). Voor de Fietsbalans
gebruiken we de dit laatste getal.
Omdat het niet reëel is om een landelijke gemeente met 20.000 inwoners op dit aspect te vergelijken
met een grote gemeente als Amsterdam, is de norm en de intervallen gecorrigeerd naar aantal
inwoners. In figuur 3.1 is goed te zien hoe de grenzen liggen van de beoordelingscategorieën voor de
verschillende gemeentegrootten. Een goede score betekent daarmee dat de gemeente ten opzichte
van andere gemeenten van dezelfde omvang een hoge dichtheid kent.

6

Inmiddels is duidelijk dat ongevallen met fietsers zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer in het AVV -BRON bestand
zijn ondergew aardeerd. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 60 procent van alle ernstige verkeersgewonden onder fietsers
en tw eederde van de (70.000) fietsers behandeld op de spoedeisende hulp is slachtoffer van een éénzijdig fietsongeval. De
helft daarvan heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. (Bron: Grip op enkelvoudige
fietsongevallen. Fietsberaad publicatie 19 - april 2011) Voor deze benchmark is deze onderwaardering niet van belang.
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Omgevingadressendichtheid Fietsbalans

5.000

omgevingsadressendichtheid

4.500
4.000

omgevingsadressendichtheid

3.500
grens zeer slecht/slecht

3.000
2.500

grens slecht/matig

2.000
grens matig/goed

1.500
1.000

grens goed/zeer goed
500
0
20.000

45.000

70.000

95.000

120.000 145.000 170.000 195.000

aantal inwoners

Figuur 3.1 Klassengrenzen en spreiding van omgevingsadressendic htheid voor gemeenten tussen 20.000 en 200.000 inw oners

3.11

Fietserstevredenheid

Het fietsgebruik kan het beste worden gestimuleerd als het goed aansluit bij de wensen van de
fietsers. In de Ontwerpwijzer fietsverkeer worden de klachten van fietser beschouwd als een
belangrijke indicator voor de aantrekkelijkheid van de (fiets)infrastructuur. In de Fietsbalans is er voor
gekozen de (on)tevredenheid van de locale fietsers over een aantal onderdelen van het fietsklimaat te
inventariseren en te beoordelen. Daarom heeft de gemeente haar burgerpanel opgeroepen de
Fietsbalans-enquête op de gemeente website in te vullen. 450 Mensen hebben hier gehoor aan
gegeven. Gevraagd is naar hun (on)tevredenheid over achtereenvolgens ‘fietscomfort’,
‘verkeersveiligheid’, ‘sociale veiligheid’, ‘aanpak van fietsendiefstal’ en ‘fietsambities van de
gemeente’. De responsmogelijkheden beperkten zich tot 'zeer ontevreden', 'ontevreden', 'tevreden',
'zeer tevreden' en 'geen mening / weet niet'. Afsluitend is de mensen gevraagd de gemeente een
rapportcijfer te geven.
Op basis van de spreiding van de waarden hanteren we in de Fietsbalans voor tevredenheid op de
deelaspecten een norm van 17,5% (zeer) ontevreden fietsers en een interval van 15%. Voor het
rapportcijfer hanteren we in de Fietsbalans een norm van 7,25 en een interval van 0,5. Het
totaaloordeel over het aspect fietserstevredenheid wordt uitgedrukt in een gewogen combinatie van de
deelaspecten. De gewichten tellen op tot boven de 1 waardoor slechte scores extra zwaar meewegen.
Het rapportcijfer telt met een gewicht van 0,25 extra zwaar mee. De overige deelaspecten hebben een
gewicht van 0,15.

3.12

Beleid op papier

Wat de fietser op straat aantreft, is voor een belangrijk deel het resultaat van in het verleden gevoerd
verkeersbeleid. Het fietsbeleid van vandaag zegt iets over het fietsklimaat van de toekomst. Volgens
de Ontwerpwijzer fietsverkeer geeft een planmatige werkwijze de meeste kans op het veiligstellen van
de belangen van de fiets. In de Fietsbalans is er voor gekozen om door middel van een enquête aan
de gemeenten zelf te vragen naar het bestaan van beleidsnota’s, doelstellingen, budgetten en
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regelingen die betrekking hebben op het fietsen. In verband met het vergelijken van het fietsbeleid
tussen gemeenten is ervoor gekozen het beleid op papier in de Fietsbalans vooral te beoordelen op
vorm en nauwelijks op inhoud.
Het fietsbeleid is beoordeeld op verschillende onderdelen.
3.12.1 Fietsbeleid vastgelegd in nota’s en beleidsdocumenten
Bij dit deelaspect wordt op basis van de enquête het bestaan van beleidsvoornemens met betrekking
tot het fietsen in het collegeprogramma, beleidsplannen verkeer en vervoer, fiets beleidsplannen en
eventuele andere beleidsdocumenten beoordeeld. Echter, vooral de aanwezigheid van concrete, liefst
ook kwantitatieve, doelstellingen op een aantal met name genoemde onderwerpen levert punten op.
Op dit deelaspect zijn in totaal 21 punten te halen. Op basis van de spreiding van de
beoordelingsresultaten hanteren we in de Fietsbalans voor het deelaspect nota's en plannen een
norm van 16 punten en een interval van 4 punten.
3.12.2 Fietsnetwerk
Bij dit deelaspect wordt op basis van de enquête het bestaan van een netwerk van hoofdfietsroutes
beoordeeld, evenals de wijze waarop dat tot stand is gekomen, hoe het is vastgelegd en hoe een en
ander zal worden gerealiseerd. Op dit deelaspect zijn in totaal 17 punten te halen. Op basis van de
spreiding van de beoordelingsresultaten hanteren we in de Fietsbalans voor het deelaspect
fietsnetwerk een norm van 13,5 punten en een interval van 4 punten.
3.12.3 Fietsparkeren
Bij dit deelaspect wordt op basis van de enquête de aanwezigheid van beleid op dit onderwerp
beoordeeld, evenals de wijze waarop dat tot stand is gekomen, hoe het is vastgelegd en hoe een en
ander zal worden gerealiseerd. Ook is gevraagd naar de aanwezigheid van door de gemeente
gefinancierde bewaakte stallingen en naar een aanpak in het kader van fiets diefstalpreventie. Op dit
deelaspect zijn in totaal 22 punten te halen. Op basis van de spreiding van de beoordelingsresultaten
hanteren we in de Fietsbalans voor het deelaspect fietsparkeren een norm van 17 punten en een
interval van 3⅓ punten.
3.12.4 Budgetinzicht
Bij dit deelaspect wordt op basis van de enquête beoordeeld of er in de gemeentebegroting geld is
gereserveerd dat alleen voor fietsbeleid gebruikt mag worden evenals de feitelijke uitgaven aan
fietsprojecten. Bij deze vragen speelt de hoogte van het bedrag geen rol. De variatie aan antwoorden
maakt een objectieve beoordeling op dit punt onmogelijk.
In totaal kunnen bij dit onderdeel 8 punten worden verdiend. Op basis van de spreiding van de
beoordelingsresultaten hanteren we in de Fietsbalans voor het deelaspect budgetinzicht een norm van
6,5 punten en een interval van 1 punt..
3.12.5 Gemeente als werkgever
Bij dit deelaspect wordt op basis van de enquête beoordeeld de voorzieningen en regelingen die de
gemeente heeft om het fietsgebruik van zijn eigen werknemers te stimuleren. Op dit onderdeel kon
een gemeente maximaal 7 punten scoren. Op basis van de spreiding van de beoordelingsresultaten
hanteren we in de Fietsbalans voor het deelaspect gemeente als werkgever een norm 5 punten en
een interval van 1 punt.
3.12.6 Totaaloordeel beleid op papier
Het totaaloordeel op het aspect beleid op papier wordt uitgedrukt in een gewogen combinatie van de
vijf deelaspecten. De deelaspecten nota's en plannen, fietsnetwerk en fietsparkeren hebben een
gewicht van 0,25 , budgetinzicht en gemeente als werkgever hebben een gewicht van 0,125.
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Directheid

Of mensen de fiets pakken als ze zich willen verplaatsen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de vraag hoe vlot ze op de bestemming kunnen komen. De factoren die de reistijd beï nvloeden, zijn
samengebracht in het aspect ‘directheid’. 'Directheid' valt uiteen in 2 grootheden: afstand en tijd. In de
Fietsbalans meten en beoordelen we drie deelaspecten: omrijdfactor (afstand), oponthoud en
gemiddelde snelheid (tijd).

4.1

Afstand: omrijdfactor

De omrijdfactor is de verhouding tussen de lengte van de route over de weg en de hemelsbrede
afstand. Aangezien de fietser zelf de energie moet leveren voor zijn verplaatsing, is fietsverkeer meer
dan andere vervoerswijzen gevoelig voor afstanden. De meest directe verbinding tussen herkomst en
bestemming is de hemelsbrede afstand. In de praktijk wijkt de route altijd af van de rechte lijn tussen
herkomst en bestemming.
In Leiderdorp is in 2013 een gemiddelde omrijdfactor gemeten van 1,39. Daarmee scoort Leiderdorp
'matig’ ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 4.1 Omrijdfactor in Leiderdorp

De gemiddelde omrijdfactor in de onderzochte kleine gemeenten ligt op 1,42. Leiderdorp scoort dus
iets beter dan gemiddelde. De beste scores van de onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in De
Bilt (1,32) Kampen (1,33) Houten (1,34).

4.2

Tijd: oponthoud

Oponthoud is de hoeveelheid tijd dat je onderweg stil moet staan, bijvoorbeeld door het wachten voor
een oversteek. Hierdoor wordt de reistijd langer en wordt afbreuk gedaan aan de directheid van de
route.
In Leiderdorp is in 2013 een gemiddeld oponthoud gemeten van 12,7 seconde per kilometer en
Leiderdorp scoort daarmee 'goed' ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 4.2 Oponthoud in Leiderdorp

In de onderzochte kleine gemeenten is het gemiddeld gemeten oponthoud 8,8 sec/km. Leiderdorp
scoort dus minder goed dan dat gemiddelde. Van alle onderzochte kleine gemeenten scoren
Maarssen (1,9), Edam-Volendam (2,2) en Houten (2,3) het beste.
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Figuur 4.3 toont de relatieve en absolute samenstelling van het oponthoud in Leiderdorp. De cijfers in
de figuur zijn het aantal seconden dat er is stilgestaan bij het betreffende kruispunttype.

Leiderdorp 2013
voorrangskruising
20%

verkeerslicht
80%

Figuur 4.3 Samenstelling oponthoud Leiderdorp 2013

Verkeerslichten blijken de belangrijkste oorzaak van het oponthoud: in 2013 is 80% van het
oponthoud een gevolg van wachten bij verkeerslichten.
Figuur 4.4 toont vervolgens het gemiddelde oponthoud bij de verschillende kruispunttypen in
Leiderdorp.

Figuur 4.4 Gemiddeld oponthoud op kruispunten in Leiderdorp

In 2013 is het gemiddelde oponthoud bij kruispunten met verkeerslichten in Leiderdorp substantieel
hoger dan het gemiddelde in de onderzochte kleine gemeenten. De goede score op oponthoud wordt
dan ook niet hierdoor veroorzaakt maar door het relatief kleine aantal verkeerslichten in Leiderdorp
(zie paragraaf 2.4).
Voor de kwaliteit van een verkeerslichtenregeling is voor fietsers niet alleen de gemiddelde wachttijd
van belang maar ook de doorrijdkans in combinatie met de gemiddelde wachttijd bij wachten. De
Ontwerpwijzer fietsverkeer geeft normen voor de combinatie van deze aspecten. Het idee achter deze
normen is dat naarmate de doorrijdkans hoger is, wachttijden wel wat langer mogen zijn. Anders
gezegd: als je bijna altijd door mag rijden is het minder erg als het die ene keer dat je moet wachten,
wat langer duurt. Wel is er een maximale wachttijd vastgesteld die nog acceptabel kan zijn voor
fietsers (90 seconden). Figuur 4.5 zoomt in op de wachttijden bij kruispunten met verkeerslichten in
Leiderdorp en geeft de wachttijdnormen voor de gemeten doorrijdkans.
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Figuur 4.5 Wachttijden bij verkeerslichten in Leiderdorp

De figuur laat een doorrijdkans zien van 0%. De gemiddelde wachttijd ligt veel hoger dan de norm uit
de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ bij deze doorrijdkans. Bij geen enkel verkeerslicht(en) is langer dan 90
seconden (de maximaal acceptabele wachttijd bij verkeerslichten) stil gestaan.
De gemeten doorrijdkans in Leiderdorp wordt deels beïnvloed door de manoeuvres op de kruispunten
met verkeerslichten. Daarom toont figuur 4.6 de manoeuvres over de kruispunten met verkeerslichten
in Leiderdorp en de daarbij gemeten gemiddelde wachttijd.

Figuur 4.6 Oponthoud per manoeuvre bij verkeerslichten in Leiderdorp

Uit de figuur valt op te maken dat rechtdoorgaande manoeuvres het meeste bijdragen aan het totale
oponthoud bij verkeerslichten in Leiderdorp. Hoewel slechts 1 maal linksaf is geslagen kan op grond
van de verkregen informatie van de verkeersafdeling toch worden geconcludeerd dat, net zoals in de
meeste gemeenten, ook in Leiderdorp links afslaan de hoogste gemiddelde wachttijd per VRI oplevert.

4.3

Tijd: gemiddelde snelheid

De directheid van een fietsverbinding is beter naarmate de gemiddeld gereden snelheid over het hele
traject dichter ligt bij de in de Fietsbalans gekozen kruissnelheid van 18 km/u waarmee de routes zijn
gereden. De gemeten gemiddelde snelheid (en dus de afwijking van de gewenste snelheid)
interpreteren we als een maat voor het niet vlot door kunnen fietsen.
In Leiderdorp is in 2013 een gemiddelde snelheid gemeten van 14,3 kilometer per uur en Leiderdorp
scoort daarmee 'matig' ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 4.7 Gemiddelde snelheid in Leiderdorp

De snelheid in de onderzochte kleine gemeenten ligt gemiddeld op 15,3. Leiderdorp scoort dus
slechter dan dat gemiddelde. De beste scores van de onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in
Goes (16), Wassenaar (16) en Gorinchem (15,9).
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Totaaloordeel directheid

In figuur 4.8 staat een overzicht van de score van Leiderdorp op alle deelaspecten van directheid.

Figuur 4.8 Overzichtstabel directheid in Leiderdorp

Het totaaloordeel op het aspect directheid wordt uitgedrukt in een gewogen combinatie van de drie
deelaspecten. De deelaspecten oponthoud en gemiddelde snelheid tellen samen even zwaar mee als
de omrijdfactor.
De totaalscore van Leiderdorp op het aspect directheid is ‘matig’. In figuur 4.9 is te zien dat Leiderdorp
(iets) matiger scoort dan het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten.

Overzicht beoordeling directheid

Zeer goed

Goed

Norm

Matig

Leiderdorp 2013
Slecht

gemiddeld kleine
gemeenten

Zeer slecht

omrijdfactor

oponthoud

gemiddelde
snelheid

totaal

Figuur 4.9 Overzichtsgrafiek beoordeling directheid in Leiderdorp

Op het aspect directheid scoren Houten, Edam-Volendam en Kampen het beste van de onderzochte
kleine gemeenten.
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Comfort (hinder)

Of mensen de fiets (blijven) gebruiken hangt voor een belangrijk deel samen met het plezier en het
gemak waarmee ze kunnen fietsen: het comfort. In de Fietsbalans is ervoor gekozen 'de kwaliteit van
het wegdek' als een apart aspect te beschouwen. De overige deelaspecten van comfort houden vooral
verband met de hinder die fietsers ondervinden van verkeerssituaties en medeweggebruikers:
stopfrequentie, langzaam fietsen en lopen, verkeershinder, infrahinder, geen voorrangsrechten en
afslaan.

5.1

Stopfrequentie

De stopfrequentie is het aantal malen dat een fietser gemiddeld per kilometer onderweg moet
stoppen. Stoppen is oncomfortabel, zeker voor kinderen en ouderen maar ook voor ouders met een
kind achter- en/of voorop en voor fietsers met volle fietstassen. Daarnaast vergt het op gang komen
vanuit stilstand relatief veel energie terwijl het op snelheid blijven verhoudingsgewijs weinig
krachtsinspanning kost. De benodigde energie voor een stop door een fietser die een snelheid heeft
van 18 km/uur komt overeen met het rijden van ongeveer 100 meter.
Zoals in figuur 5.1 is te zien, scoort Leiderdorp met een stopfrequentie van gemiddeld 0,6 keer per
kilometer in 2013 ‘goed’ ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 5.1 Stopfrequentie in Leiderdorp

De gemiddelde stopfrequentie in de onderzochte kleine gemeenten is 0,5 per km. Leiderdorp scoort
dus iets minder goed dan dat gemiddelde. Van de onderzochte kleine gemeenten scoren Maarssen
(0,2), Houten (0,2) en Gorinchem (0,3) het beste.
Figuur 5.2 geeft inzicht in de mate waarin de stopfrequentie samenhangt met het kruispunttype.

Figuur 5.2 Stopfrequentie op kruispunten in Leiderdorp
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Op de stopfrequentie per kilometer hebben, net als bij het oponthoud, de kruispunten met
verkeerslichten veruit de grootste invloed.
In figuur 5.3 is de stopfrequentie uitgesplitst naar de verschillende manoeuvres.

Figuur 5.3 Stopfrequentie per manoeuvre bij verkeerslichten in Leiderdorp

Uit de figuur kan worden geconcludeerd dat rechtdoorgaande manoeuvres de grootste bi jdrage
leveren aan de stopfrequentie bij verkeerslichten in Leiderdorp. Hoewel slechts 1 maal linksaf is
geslagen kan op grond van de verkregen informatie van de verkeersafdeling toch worden
geconcludeerd dat, net zoals in de meeste gemeenten, ook in Leiderdorp links afslaan de hoogste
gemiddelde stopfrequentie per VRI oplevert.

5.2

Tijdsduur langzaam fietsen en lopen

De fiets is een evenwichtsvoertuig. Bij langzaam fietsen (een snelheid van minder dan 10 km/u) wordt
de inspanning die moet worden geleverd om de stabiliteit te bewaren een hinderlijke belasting.
Afstappen, lopen met de fiets aan de hand, opstappen en weer op snelheid komen is vanzelfsprekend
ook minder comfortabel dan doorfietsen.
In Leiderdorp is in 2013 18% van de verplaatsingstijd langzaam gefietst en gelopen en Leiderdorp
scoort daarmee 'slecht' ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 5.4 Langzaam fietsen en lopen in Leiderdorp

Uit bovenstaande figuur valt tevens af te lezen dat lopen de hoogste bijdrage levert.
Het percentage langzaam fietsen en lopen in de onderzochte kleine gemeenten ligt gemiddeld op
15%. Leiderdorp scoort dus slechter dan dat gemiddelde. De beste scores van de onderzochte kleine
gemeenten zijn gemeten in Goes (11%), Soest (11%) en Veghel (12%).
Figuur 5.5 laat op kaart zien waar langzaam is gefietst en gelopen.
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Figuur 5.5 Langzaam fietsen en lopen tijdens de praktijkmeting in Leiderdorp.

Langzaam fietsen komt hoofdzakelijk voor bij kruispunten, in het bijzonder bij kruispunten met
verkeerslichten en drukke voorrangskruispunt en, en lopen hoofdzakelijk bij de bestemmingen, vooral
in het kernwinkelgebied en bij de school.

5.3

Verkeershinder

Verkeershinder is de kans dat ontmoeting met andere verkeersdeelnemers de rit voor de fietser
verstoort. In de Fietsbalans is gekozen voor ‘achter elkaar moeten rijden vanwege andere
weggebruikers’ als operationalisering van verkeershinder. Gezien de kwetsbaarheid van fietsers (een
fiets heeft immers geen kreukelzone of airbag) is het ongewenst als fietsers gedwongen door (de
aanwezigheid van) medeweggebruikers niet naast elkaar kunnen blijven rijden maar achter elkaar
moeten fietsen. Naast elkaar kunnen fietsen maakt het bijvoorbeeld voor ouders mogelijk hun
kinderen veilig te begeleiden. De verkeershinder drukken we uit in de Fietsersbondverk eershinderwaarde, de Fv.
Zoals in figuur 5.6 is te zien, scoort Leiderdorp met een Fv-waarde van 6,7 in 2013 ‘zeer slecht’ ten
opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm voor verkeershinder.
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Figuur 5.6 Verkeershinder in Leiderdorp

De gemiddelde score in alle onderzochte kleine gemeenten is 2,7 Fv. Ten opzichte van dat
gemiddelde is de score van Leiderdorp substantieel slechter. De beste scores in de onderzochte
kleine gemeenten zijn gemeten in Oegstgeest (1,1), Wageningen (1,2) en Waalwijk (1,2).
Figuur 5.7 geeft voor de verkeershinder een overzicht van zowel de lengte als de frequentie van het
achter elkaar fietsen uitgesplitst naar oorzaak. Uit de figuur valt af te lezen dat in verhouding met de
andere kleine gemeenten er in Leiderdorp vaak en lang achter elkaar is gefietst alleen vanwege
auto’s.

Figuur 5.7 Verkeershinder naar oorzaak in Leiderdorp

In figuur 5.8 is het achter elkaar fietsen vanwege verkeershinder in Leiderdorp nader uitgesplitst naar
weginrichting.

Figuur 5.8 Verkeershinder naar weginrichting in Leiderdorp

Bijna alle verkeershinder door het autoverkeer is ontstaan op wegvakken met gemengd profiel.
In figuur 5.9 is op kaart te zien waar er achter elkaar is gefietst vanwege auto’s (voor de ook
weergegeven infra-oorzaken: zie volgende paragraaf).
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Figuur 5.9 Verkeershinder en infrahinder in Leiderdorp

Achter elkaar fietsen door verkeershinder van auto’s komt vooral voor op de wegvakken Touwbaan,
Laan van Ouderzorg, ter hoogte van het winkelcentrum (twee maal gereden), Heinsiuslaan (ter hoogte
van Winkelhof) en Mauritssingel.

5.4

Infrahinder

Infrahinder is een indicator voor het gebrek aan ruimte die fietsers ter beschikking staat om (veilig) te
manoeuvreren. In de Fietsbalans is gekozen voor ‘achter elkaar moeten rijden vanwege te nauwe
doorgangen of te smalle infrastructuur' als operationalisering van infrahinder. De infrahinder drukken
we uit in de Fietsersbond-infrahinderwaarde, de Fi.
Op het deelaspect infrahinder scoort Leiderdorp met een Fi van 5,4 in 2013 ‘zeer slecht’ ten opzichte
van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.
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Figuur 5.10 Infrahinder in Leiderdorp

De gemiddelde score in alle onderzochte kleine gemeenten is 2,2 Fi. Hoewel deze score ook ‘zeer
slecht’ is, is de score van Leiderdorp nog weer substantieel slechter. De beste scores in de
onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in Bussum (0,7), Goes (1,2) en Wageningen (1,3).
Figuur 5.11 geeft voor de infrahinder een overzicht van zowel de lengte als de frequentie van het
achter elkaar fietsen uitgesplitst naar oorzaak. Daaruit valt af te lezen dat in verhouding met de andere
kleine gemeenten er in Leiderdorp veel vaker en lang achter elkaar is gefietst vanwege te smalle infra
en het passeren van paaltjes. Geen van de paaltjes zijn volgens de CROW-richtlijnen aangebracht.

Figuur 5.11 Infrahinder naar oorzaak in Leiderdorp

In figuur 5.12 is het achter elkaar fietsen vanwege infrahinder in Leiderdorp nader uitgesplitst naar
wegvaktype.

Figuur 5.12 Infrahinder naar w eginrichting in Leiderdorp

Uit de figuur blijkt dat de zeer slechte infrahinder-score vooral wordt veroorzaakt door te weinig ruimte
op wegvakken met fietsstroken, op een aantal (delen van) fietspaden en op relatief veel kruispunten.
Op de kaart in de vorige paragraaf (figuur 5.9) is te zien waar er achter elkaar is gefietst vanwege te
smalle infrastructuur en paaltjes.
Parkeervakken liggen langs ongeveer 39% van de fietsstroken waar tijdens de Fietsbalans7
praktijkmeting Leiderdorp overheen is gefietst. De richtlijnen in het ASVV voor Duurzaam Veilige
weginrichting staan de aanleg van parkeervakken op wegen met een snelheidsregime van 50 km/u
rechts naast fietsers niet toe. Daarom is in figuur 5.13 aangegeven waar er parkeervakken (rechts)
langs fietsstroken liggen.

7

CROW, ASVV 2004 Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, Ede, 2004.
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Figuur 5.13 Parkeerhavens langs fietsstroken in de praktijkmeting in Leiderdorp

5.5

Geen voorrangsrechten

Voorrang op doorgaande fietsroutes verhoogt het comfort van de fietser aanzienlijk. Geen voorrang
vraagt om een duidelijk hoger attentieniveau voor de fietser. Deze extra mentale belasting van de
fietser is tevens van invloed op de veiligheid. Als maat voor het discomfort hebben we daarom het
aantal kruispunten geteld waar de fietser voorrang moest verlenen.
Leiderdorp scoort in 2013 op dit deelaspect met 5,9 kruispunt per kilometer waar de fietser geen
voorrang heeft 'zeer slecht' ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 5.14 Geen voorrangsrechten in Leiderdorp
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In de onderzochte kleine gemeenten zijn gemiddeld 4,4 kruispunten per kilometer geregistreerd waar
de fietser geen voorrang heeft. Ten opzichte van dat gemiddelde is de score van Leiderdorp dus
substantieel slechter. Van alle onderzochte kleine gemeenten scoren Wassenaar (2,8) en Waalwijk
(3,2) het beste.

5.6

Afslaan

Afslaan is genomen als indicator voor de samenhang van het fietsnetwerk. Dit bepaalt mede de
herkenbaarheid en de vindbaarheid van de fietsverbinding. Afslaan vraagt extra aandacht van de
fietsers, heeft negatieve invloed op de veiligheid, maakt de oriëntatie moeilijker en kan de gang
verstoren. Een heldere doorgaande verbinding is prettiger dan een kruip-door-sluip-door-verbinding.
Als maat voor deze vorm van ongemak is genomen het aantal keren dat de veldonderzoekers tijdens
de praktijkmeting af moesten slaan.
Leiderdorp scoort in 2013 op dit deelaspect met gemiddeld 2,9 maal afslaan per kilometer 'slecht’ ten
opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 5.15 Afslaan in Leiderdorp

In de onderzochte kleine gemeenten is gemiddeld 2,8 maal per kilometer afgeslagen. Ten opzichte
van dat gemiddelde is de score van Leiderdorp dus ietsje slechter. Van alle onderzochte kleine
gemeenten scoren Wassenaar (2), Boxtel (2,1) en Waalwijk (2,2) het beste.

5.7

Totaalscore voor comfort (hinder)

In figuur 5.16 staat een overzicht van de score van Leiderdorp op alle deelaspecten van comfort
(hinder).

Figuur 5.16 Overzichtstabel comfort (hinder) in Leiderdorp

Het totaaloordeel op het aspect comfort (hinder) wordt uitgedrukt in een gewogen combinatie van de
zes deelaspecten. Vooral de stopfrequentie en de verkeershinder tellen zwaar mee in het
totaaloordeel.
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Leiderdorp scoort wat betreft de stopfrequentie ‘goed’ en wat betreft verkeershinder ‘zeer slecht’. Het
totaaloordeel komt uit op ' zeer slecht '. In figuur 5.17 is te zien dat Leiderdorp op het aspect ‘comfort
8
(hinder)’ aanzienlijk slechter scoort dan het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten .

Overzicht beoordeling comfort (hinder)

Zeer goed
Norm

Goed

Leiderdorp 2013

Matig
Slecht
al
To

ta

Zeer slecht

la

ng
za
am

fie

st
op
fre
qu
ts
en
en
tie
en
(N
lo
/k
pe
m
n
)
(%
va
n
de
ve
tij
rk
d)
ee
rs
hi
nd
er
(F
v)
ge
in
en
fra
vo
hi
nd
or
er
ra
ng
(F
sr
i)
ec
ht
en
(N
/k
m
)
af
sl
aa
n
(N
/k
m
)

gemiddeld kleine
gemeenten

Figuur 5.17 Overzichtsgrafiek beoordeling comfort (hinder) in Leiderdorp

Op het aspect comfort (hinder) scoren van de onderzochte kleine gemeenten Maarssen, Wageningen
en Waalwijk het beste.

8

Bij infrahinder is de w aarde van Leiderdorp te laag om afgebeeld te w orden
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Comfort wegdek (trillinghinder)

De fiets is (in de meeste gevallen) een ongeveerd voertuig en daarmee is het fietsen meer dan enig
andere vervoerswijze gevoelig voor de kwaliteit van het wegdek. Een goed wegdek is allereerst van
belang voor het comfort van de fietser. Maar onvolkomenheden in het wegdek kunnen ook leiden tot
onveilige situaties. Om de kwaliteit van het wegdek objectief te meten is met een trillingsmeter op de
stang onder het zadel van een meetfiets de trilling gemeten waaraan de fiets op het betreffende
2
wegdek wordt blootgesteld. Per seconde is de trillingswaarde in m/s vastgelegd. De score voor
9
trillingen over een bepaalde afstand wordt uitgedrukt in de Fietsersbond trillingswaarde, de Ft .
Zoals in figuur 6.1 is te zien, scoort Leiderdorp met een Ft-waarde van 139 in 2013 ‘matig’ ten
opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm voor trillinghinder.

Figuur 6.1 Comfort w egdek in Leiderdorp

De gemiddelde trillinghinder voor alle onderzochte kleine gemeenten is 150 Ft. Leiderdorp scoort dus
iets beter dan dat gemiddelde.
De figuren 6.2 en 6.3 laten de Ft-waarden zien voor de verschillende typen routeonderdelen,
uitgesplitst naar weginrichting en verhardingstype. Tevens zijn de referentiewaarden opgenomen van
het gemiddelde van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten.

Figuur 6.2 Comfort w egdek naar w eginrichting in Leiderdorp

Figuur 6.2 toont dat de fietsstroken in Leiderdorp gemiddeld zeer goed scoren en substantieel beter
dan het gemiddelde. De overige weginrichtingstypen scoren overwegend slecht. De kruispunten
scoren op de grens van matig en slecht vanwege drempels en vooral onvlakke
verhardingsovergangen.

9

Zie paragraaf 3.4 voor de berekeningsmethode
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Figuur 6.3 Comfort w egdek naar verhardingssoort in Leiderdorp

Uit figuur 6.3 blijkt dat Leiderdorp wat betreft de kwaliteit van asfaltverhardingen gemiddeld
substantieel beter scoort dan het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten; de kwaliteit van
tegelverharding is gemiddeld en die van klinkers is iets beter dan gemiddeld.
Figuur 6.4 geeft aan hoe de verschillende verhardingstypen bijdragen aan de hoogte van de totale Ft score in verhouding tot hun aandeel in de lengte van de verplaatsingen.

Figuur 6.4 Samenstelling trillinghinder naar verhardingssoort in Leiderdorp

Wellicht ten overvloede toont deze figuur aan dat elementenverhardingen (klinkers en tegels)
disproportioneel verantwoordelijk zijn voor het discomfort van fietsers: met 41% van de afgelegde
afstand zijn deze wegvakken verantwoordelijk voor 68% van de trillinghinder.
Uit de figuren 6.3 en 6.4 valt af te lezen dat de ‘matige’ score van Leiderdorp op het aspect
trillinghinder wordt veroorzaakt doordat ruim de helft van de fietsroutes bestaat uit
elementenverharding.
In figuur 6.5 staat op een kaart de gemiddelde trillinghinder per seconde op de tijdens de Fietsbalans praktijkmeting van Leiderdorp gereden routes. Met een kruissnelheid van 18 km/uur gaat het om de
gemiddelde trillinghinder over 5 meter afgelegde afstand. Duidelijk is te zien op welke wegvakken en
10
kruispunten zich hoge gemiddelde trillingwaarden concentreren . Als we de kaart met de
geregistreerde verhardingen er bij nemen (zie par. 2.4, fig. 2.9), kan worden geconcludeerd dat de
overwegend blauw of groen gekleurde delen altijd overeenkomen met het daar aanwezige asfalt, de
gemixt geel en rood gekleurde delen met tegels of klinkers en de rood gekleurde altijd met klinkers.

10

Trilling op de kaart w ordt uitgedrukt in m/s 2. De verschillende kleuren op de kaart zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de
beoordeling van de trillinghinder met de Fietsbalans trillingsw aarde (Ft). Zie verder par. 3.4
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Figuur 6.5 Trillinghinder in de Fietsbalans-praktijkmeting Leiderdorp

In figuur 6.6 wordt de totaalscore voor ‘comfort wegdek’ in Leiderdorp vergeleken met de gemiddelde
score in alle onderzochte kleine gemeenten. Leiderdorp scoort iets beter dan dat gemiddelde.
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Figuur 6.6 Overzichtsgrafiek beoordeling Comfort w egdek in Leiderdorp

De beste scores op comfort wegdek van alle onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in Weert
(83) Maarssen (102) Winterswijk (109).
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Aantrekkelijkheid (geluidhinder)

Bij ‘aantrekkelijkheid’ gaat het om de psychologische factoren die bepalen hoe de fietser de fietstocht
beleeft. In de literatuur spreekt men in dit kader over criteria zoals ‘overzicht’, ‘sociale veiligheid’,
‘ruimtelijke beleving’ en 'klachtenpatroon'. In de Fietsbalans is geluidhinder gekozen als maat voor
(het gebrek aan) aantrekkelijkheid. Weinig fietsers ervaren een lawaaierige omgeving als aantrekkelijk
en in een stedelijke omgeving is het gemotoriseerd verkeer de belangrijkste bron van lawaai.
Geluidhinder is bovendien relatief eenvoudig meetbaar: per seconde wordt het geluidsniveau (dB(a))
vastgelegd. De score voor geluidhinder over een bepaalde afstand wordt uitgedrukt in de
11
Fietsersbond geluidswaarde, de Fg .
Zoals in figuur 7.1 is te zien, scoort Leiderdorp met een Fg-waarde van 150 in 2013 ten opzichte van
de in de Fietsbalans gehanteerde norm voor geluidhinder ‘goed’; d.w.z. net aan de goede kant van de
scoregrens goed-matig.

Figuur 7.1 Aantrekkelijkheid in Leiderdorp

De gemiddelde score voor alle onderzochte kleine gemeenten is 146 Fg. Leiderdorp scoort dus
ongeveer gelijk aan dat gemiddelde.
Figuur 7.2 geeft een overzicht van de gemiddelde Fg-waarde in Leiderdorp voor de verschillende
weginrichtingstypen. Tevens zijn de referentiewaarden opgenomen van het gemiddelde van de
onderzochte kleine gemeenten.

Figuur 7.2 Aantrekkelijkheid naar w eginrichting in Leiderdorp

In Leiderdorp is (gemiddeld) weinig geluidhinder op solitair fietspad, voetfietspad en gemengd profiel.
De hoogste geluidsniveaus zijn gemeten resp. op wegvakken met fietsstrook en fietspad. In
Leiderdorp liggen de fietsstroken, net zoals in bijna alle gemeenten, veelal langs drukke wegen waar
de afstand tussen fietser en (lawaaiproducerend) gemotoriseerd verkeer klein is en in Leiderdorp
bovendien nog kleiner dan gewenst doordat de fietsstroken te smal zijn (zie paragraaf 5.4). De meeste
fietspaden liggen langs nog drukkere wegen en ook hier is de afstand tussen fietser en het
gemotoriseerd verkeer nog relatief klein.

11

Zie paragraaf 3.5 voor de berekeningsmethode
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Ten opzichte van de andere onderzochte kleine gemeenten leveren de fietsstrook en het fietspad
substantieel hogere niveaus.
Ter illustratie geeft figuur 7.3 aan hoe de verschillende inrichtingstypen bijdragen aan de hoogte van
de totale Fg-score.

Figuur 7.3 Samenstelling geluidhinder naar w eginrichting in Leiderdorp

Deze figuur toont aan dat vooral de wegvakken met fietsstroken disproportioneel verantwoordelijk zijn
voor de geluidhinder op wegvakken: met 22% van de afgelegde afstand zijn deze wegvakken
verantwoordelijk voor een derde van de geluidhinder op wegvakken; omgekeerd is het zo dat
gemengd profiel met een twee maal zo grote afstand slechts een derde bijdraagt aan de geluidhinder.
In figuur 7.5 wordt de totaalscore voor aantrekkelijkheid (geluidhinder) in Leiderdorp vergeleken met
de gemiddelde score in alle onderzochte kleine gemeenten. Leiderdorp scoort iets minder dan dat
gemiddelde.

Figuur 7.5 Overzichtsgrafiek oordeel aantrekkelijkheid in Leiderdorp

De beste scores op het aspect aantrekkelijkheid (geluidhinder) van alle onderzochte kleine gemeenten
zijn gemeten in Houten (106) Wageningen (114) Hellevoetsluis (124).
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Fietsparkeren

Fietsers hebben niet alleen behoefte aan veilige, comfortabele en snelle fietsroutes, maar ook aan
mogelijkheden om hun fietsen veilig, gemakkelijk en ordelijk te parkeren. Angst voor fietsdiefstal is
een belangrijke reden om niet te fietsen. En slechte fietsparkeervoorzieningen bij huis zijn vaak een
reden geen fiets aan te schaffen of slechts een oncomfortabel ‘krot’. Goed fietsparkeerbeleid, dat leidt
tot voldoende goede fietsparkeervoorzieningen bij woningen en bij bestemmingen, stim uleert dan ook
het fietsgebruik.
Een van de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit stelt dat 'de overheden zorgen voor
parkeervoorzieningen voor fietsers die in kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen aan de vraag'. In de
Fietsbalans is gekozen voor een beperkt onderzoek naar de hoeveelheid (kwantiteit), anti12
diefstalbescherming (kwaliteit) en situering van met name onbewaakte fietsparkeervoorzieningen bij
25 belangrijke (fiets)publieksaantrekkende bestemmingen verspreid over de gemeente. Deze locaties
zijn verdeeld over zes categorieën: winkelgebieden, openbaar vervoerknooppunt en,
onderwijsinstellingen, sportcomplexen, uitgaansgelegenheden en overige voorzieningen.
Figuur 8.1 laat de gemiddelde beoordeling van de locaties zien.

Figuur 8.1 Fietsparkeren in Leiderdorp

Geen van de onderzochte bestemmingshoofdcategorieën scoren gemiddeld goed; de onderzochte
locaties in de categorieën OV, Sport ene Overig scoren gemiddeld matig en de onderzochte locaties
in de categorieën Winkelgebied en Onderwijs scoren gemiddeld slecht.
Uit het onderliggend materiaal blijkt dat de matige en slechte scores bijna overal worden veroorzaakt
door zowel onvoldoende capaciteit als onvoldoende kwaliteit van de fietsparkeervoorziening.
Vooral bij de winkels, scholen, sportaccommodaties en grootschalige detailhandelscentra
(woonboulevard, bouwmarkten e.d.) staan onvoldoende rekken en klemmen. Slechts bij het
gemeentehuis, ziekenhuis, busstation bij ziekenhuis en bibliotheek lijken voldoende rekken te staan.
Bij slechts weinig bestemmingen is er de mogelijkheid de fiets (frame én voorwiel) aan een goed
bereikbaar vast punt van de voorziening te binden. Alleen bij de winkelcentra Sandhorst en
Oranjegalerij, de bibliotheek en het gemeentehuis zijn de rekken wel allemaal van goede kwaliteit.
De rekken en klemmen staan overwegend redelijk tot goed opgesteld ten opzichte van de ingang en
de fietsroutes.
Bonuspunten zijn gegeven voor de overdekte stalling bij het Visser ’t Hooft lyceum, een deels
overdekte stalling bij basisschool De Leeuwerik en enkele FietsParKeur-rekken bij de Hema-ingang
van Winkelhof.

12

Het gaat om goed bereikbare aanbindvoorzieningen w aarmee frame en voorwiel met een standaard kettingslot kunnen
w orden aangebonden.
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Ten opzichte van de gemiddelde scores in de kleine gemeenten in de verschillende bestemmingscategorieën scoort Leiderdorp voor Sport beter en voor Winkelgebied en Onderwijs slechter.
Het totaaloordeel in Leiderdorp is matig, d.w.z. net aan de goede kant van de scoregrens naar slecht
(zie figuur 8.2). Het gemiddeld totaaloordeel op fietsparkeren in de onderzochte kleine gemeenten is
matig, ook vlak bij die scoregrens. Leiderdorp scoort dus ongeveer gelijk aan gemiddelde.
Overzicht beoordeling fietsparkeren
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Figuur 8.2 Overzichtsgrafiek beoordeling Fietsparkeren in Leiderdorp

De beste scores op het aspect fietsparkeren van alle onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in
Terneuzen, Veghel en Wassenaar.
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Concurrentiepositie van de fiets

Voor de mate waarin mensen kiezen voor de fiets is niet alleen van belang hoe goed de
fietsvoorzieningen zijn, maar ook hoe de fiets concurreert met andere vervoers wijzen, zowel op reistijd
als op kosten. Vooral de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto is van belang, maar
ook het openbaar vervoer (OV) is een potentiële concurrent van de fiets.

9.1

Reistijdverhouding

In de Fietsbalans meten en beoordelen we de reistijdverhouding fiets/auto. Voor beide vervoerwijzen
gaat het om de reistijd van de verplaatsing van deur tot deur (inclusief parkeren, stallen en lopen naar
het bestemmingsadres). In de Fietsbalans gaan we ervan uit dat de fiets voor een goede
concurrentiepositie ten opzichte van de auto op afstanden tot 5 km even snel of sneller zou moeten
zijn. De reistijdverhouding beoordelen we op twee aspecten: de totale reistijdverhouding fiets/auto en
het aandeel van de verplaatsingen dat de fiets sneller is dan de auto (om te kunnen compenseren
voor enkele routes waarbij de fiets zeer veel sneller is dan auto of andersom). Ter informatie worden
ook de reistijdverhouding fiets/OV en het percentage verplaatsingen dat de fiets sneller is dan het OV
gegeven. Deze spelen echter geen rol bij de beoordeling.
In Leiderdorp is in 2013 een totale reistijdverhouding fiets/auto gemeten van 1,07.

Figuur 9.1 Totale reistijdverhouding in Leiderdorp

De fiets is dus langzamer dan de auto. Daarmee scoort Leiderdorp 'matig’ ten opzichte van de in de
Fietsbalans gehanteerde norm. De gemiddelde reistijdverhouding in de onderzochte kleine
gemeenten is 1,04. Leiderdorp scoort dus wat slechter dan dat gemiddelde. De beste scores op dit
deelaspect van de onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in Bussum (0,92), Goes (0,93)
enOegstgeest (0,93).
In Leiderdorp is in 2013 een totale reistijdverhouding fiets/OV gemeten van 0,47. Net als in alle andere
onderzochte gemeenten (dus ook die met meer dan zijn 50.000 inwoners) is het OV dus op het aspect
reistijd geen serieuze concurrent van de fiets.
Figuur 9.2 toont het percentage verplaatsingen waarvoor de fiets sneller was dan de auto of er gelijk
aan was.

Figuur 9.2 Het aandeel van de verplaatsingen w aar de fiets sneller is dan de auto (en het OV) in Leiderdorp
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In Leiderdorp was de fiets in 2013 bij 63% van de verplaatsingen sneller dan de auto. Daarmee scoort
Leiderdorp 'goed’ ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm. Alleen bij de relatief lange
verplaatsingen was de auto bijna altijd sneller. De gemiddelde score in de onderzochte kleine
gemeenten is 56%. Leiderdorp scoort dus iets beter dan dat gemiddelde. De beste scores op dit
deelaspect bij de onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in Goes (81%), Bussum en Soest
(beide 69%).
De fiets was in 2013 in 100% van de verplaatsingen sneller dan het OV. Bij geen van de
verplaatsingen is het openbaar vervoer dus sneller dan de fiets. Ook bij specifieke (soorten)
verplaatsingen is het OV dus op het aspect reistijd geen serieuze concurrent van de fiets.

9.2

Kosten

Naast de reistijdverhouding spelen ook de kosten een rol in de concurrentiepositie van de fiets ten
opzichte van andere vervoers wijzen, vooral de variabele kosten per verplaatsing. In de Fietsbalans
meten en beoordelen we de gemiddelde parkeerkosten per verplaatsing voor de auto.
Zoals in figuur 9.3 is te zien, scoort Leiderdorp met gemiddelde parkeerkosten van 11 eurocent per
verplaatsing in 2013 ‘zeer slecht’ ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm. Alleen bij
het ziekenhuis moet er worden betaald.

Figuur 9.3 Autokosten in Leiderdorp

De gemiddelde parkeerkosten in de onderzochte kleine gemeenten zijn 12 eurocent per verplaatsing.
Leiderdorp scoort ten opzichte van dat gemiddelde ongeveer gelijk. Van de kleine gemeenten scoren
Goes (37), Gorinchem (33) en Weert (32) het beste.

9.3

Totaalscore voor concurrentiepositie

In figuur 9.4 staat een overzicht van de score van Leiderdorp op de drie deelaspecten van de
‘concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto’.

Figuur 9.4 Overzichtstabel concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto in Leiderdorp

Alle drie de deelaspecten tellen voor 1/3 mee in de totaalbeoordeling op het aspect
concurrentiepositie. In 2013 komt dat voor Leiderdorp uit op de score ‘matig’. In figuur 9.5 is te zien
dat Leiderdorp op het aspect ‘concurrentiepositie’ ongeveer gelijk scoort aan het gemiddelde van de
onderzochte kleine gemeenten.
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Overzicht beoordeling concurrentiepositie fiets t.o.v.
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Figuur 9.5 Overzichtsgrafiek beoordeling concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto in Leiderdorp

De beste scores op het aspect concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto van alle in
Fietsblans-2 onderzochte kleine gemeenten zijn gemeten in Goes, Bussum en Wageningen.
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Fietsgebruik

Het feitelijke fietsgebruik in een gemeente is een belangrijke maat voor de kwaliteit van het
fietsklimaat. De omvang van het fietsgebruik is zowel een indicatie voor de mate waarin een
gemeente er in geslaagd is belemmeringen voor fietsgebruik weg te nemen, als voor de mate waarin
de gemeente er in slaagt fietsgebruik te stimuleren. Daarom is feitelijk fietsgebruik een
vanzelfsprekend onderdeel van deze Fietsbalans.
Met de Fietsbalans maken we de balans op van het fietsklimaat binnen de bebouwde kom van een
gemeente. Daar gaat het om relatief korte (fiets)verplaatsingen. Als indicatie voor het fietsgebruik is in
de Fietsbalans gekozen voor het aandeel van de fiets in alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer in de
gemeente, op basis van een vijfjaarsgemiddelde.
Leiderdorp scoort qua fietsgebruik met een gemiddeld fietsaandeel van 33% over de jaren 2005-2009
van de verplaatsingen tot 7,5 km ‘matig’ ten opzichte van de in de Fietsbalans gehanteerde norm.

Figuur 10.1 Fietsgebruik in Leiderdorp

In figuur 10.3 is vervolgens te zien hoe het gemiddelde fietsaandeel in de verplaatsingen tot 7,5 km
over de jaren 2005-2009 zich in Leiderdorp verhoudt tot de overige vervoerswijzen.

Modal-split verplaatsingen tot 7,5 km in
Leiderdorp (2005-2009)
1% 4%

24%
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fiets
autobestuurder
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btm
trein
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overig
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Figuur 10.3 Modal split van de verplaatsing tot 7,5 kilometer in Leiderdorp

Uit de figuur blijkt dat het auto-aandeel bij verplaatsingen tot 7,5 km 38% is. Dat is dus hoger dan het
fietsaandeel. Het aandeel autobestuurders is wel 29%. De auto is dus het meest gebruikte
vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de gemeente. Opvallend is tenslotte dat het aandeel
openbaar vervoer bij verplaatsingen binnen de gemeente zeer klein is: slechts 1%.
Het aandeel fiets in de verplaatsingen korter dan 7,5 km is van alle kleine gemeenten gemiddeld 35%.
In figuur 10.4 is goed te zien dat het fietsgebruik in Leiderdorp onder dat gemiddelde is, zelfs maar net
boven de grens naar de score ‘slecht’.
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Overzicht beoordeling fietsgebruik
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Figuur 10.4 Overzichtsgrafiek beoordeling fietsgebruik in Leiderdorp

Van alle kleine gemeenten scoren Culemborg, Raalte, Borne en Oegstgeest het beste.

oktober 2013

Fietsbalans ®-2 Leiderdorp. Deel 2 onderzoeksverslag

11

58

Verkeersveiligheid

Veiligheid is een zeer belangrijke basisvoorwaarde voor een goed fietsklimaat. De fietser is kwetsbaar
omdat hij zich begeeft in een ruimte met gemotoriseerd verkeer, waardoor er verschillen ontstaan in
massa en snelheid. De fietser geniet daarbij niet de bescherming van technische, externe
veiligheidsvoorzieningen, zoals een kooiconstructie, een kreukelzone of airbags. De
verkeersinfrastructuur moet dan ook de veiligheid van fietsers zo veel mogelijk waarborgen.
In de Fietsbalans is er voor gekozen de verkeersveiligheid voor fietsers uit te drukken in het risico dat
een fietser loopt om per gefietste kilometer slachtoffer te worden van een ernstig ongeval. Daarbij gaat
het om geregistreerde doden en ziekenhuisgewonden. Voor de doden en ernstig gewonden baseren
we ons op het BRON-bestand van AVV en voor de fietskilometers op het OVG/MON (zie paragraaf
13
2.3.4).
Om de invloed van toevallige factoren en daaruit voortvloeiende fluctuaties zo veel mogelijk te
neutraliseren, gebruiken we zowel bij het vaststellen van het aantal fietskilometers als bij de
ongevallen vijfjaarsgemiddelde.
Zoals blijkt uit figuur 11.1 zijn in de periode 2005-2009 in Leiderdorp 25 fietsslachtoffers
geregistreerd. Daarmee komt Leiderdorp uit op een risico van 38,2 (ernstige) fietsongevallen per
honderd miljoen fietskilometer.

Figuur 11.1 Ernstige fietsslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) in Leiderdorp

Dit zijn 20,2 fietsslachtoffers per honderd miljoen fietskilometer meer dan de in de Fietsbalans
gehanteerde norm en daarmee scoort Leiderdorp op dit aspect ‘zeer slecht’ (zie figuur 11.2).

Figuur 11.2 Ongevallenrisico voor fietsers in Leiderdorp

13

Inmiddels is duidelijk dat ongevallen met fietsers zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer in het AVV -BRON bestand
zijn ondergew aardeerd. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 60 procent van alle ernstige verkeersgewonden onder fietsers
en tw eederde van de (70.000) fietsers behandeld op de spoedeisende hulp is slachtoffer van een éénzijdig fietsongeval. De
helft daarvan heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. (Bron: Grip op enkelvoudige
fietsongevallen. Fietsberaad publicatie 19 - april 2011) Voor deze benchmark is deze onderwaardering niet van belang.
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Zoals in figuur 11.3 is te zien is het gemiddelde ernstig fietsongevallenrisico in Leiderdorp over de
periode 2000 – 2009 eerst licht gestegen en daarna weer gedaald tot het oude niveau. Daartegenover
staat dat dat risico zowel landelijk als in de kleine gemeenten tot iets boven het oude niveau is
gestegen.

Ontwikkeling ongevallenrisico in Leiderdorp
50
45
40
35
30
25
20
15
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5
0
2000-2004

2001-2005
Leiderdorp

2002-2006

2003-2007

gemiddeld kleine gemeenten

2004-2008

2005-2009

Nederland

Figuur 11.3 Ontw ikkeling van het ongevallenrisico voor fietsers in Leiderdorp

Het gemiddeld aantal fietsslachtoffers per honderd miljoen fietskilometer van alle kleine gemeenten
ligt op 25,0. In figuur 11.4 is goed te zien dat de verkeersveiligheid voor fietsers in Leiderdorp veel
lager ligt dan dat gemiddelde.

Overzicht beoordeling verkeersveiligheid

Zeer goed

Goed

Norm

Matig

Leiderdorp 2005-2009
Slecht

gemiddeld kleine
gemeenten

Zeer slecht

risico per 100 miljoen km
Figuur 11.4 Overzichtsgrafiek beoordeling verkeersveiligheid in Leiderdorp

Van alle kleine gemeenten scoren Zeewolde (3,3), Woensdrecht (4,9), Tholen (6) op het aspect
verkeersveiligheid voor fietsers het beste.
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De figuren 11.5 t/m 11.8 zijn niet van invloed op de beoordeling van dit aspect, maar geven nadere
informatie over de aard van de verkeersveiligheids problematiek in Leiderdorp.

Figuur 11.5 t/m 11.8 Eigenschappen ernstige fietsongevallen (doden en ziekenhuisgew onden) in Leiderdorp

Uit deze figuren valt op te maken dat slachtoffers onder fietsers in Leiderdorp, met uitzondering van
één ongeval, vallen op wegen met een 50 km/u regime. In de periode 2003-2009 is één fietser ten
gevolge van het ongeval overleden. Één maal speelde alcohol een rol.
In deel 1 van de rapportage wordt het objectieve verkeersveiligheidsrisico aangevuld met een
verkeersveiligheidsrisico-analyse van het Leiderdorpse fietsnetwerk.
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Stedelijke dichtheid

Stedelijke dichtheid is genomen als maat voor de bruikbaarheid van de fiets om verplaatsingen met de
fiets te maken. Wanneer de gemiddelde verplaatsingsafstand toeneemt, heeft dat een negatief effect
op het fietsgebruik. In een compacte stedelijke omgeving is het aantal potentiële
bestemmingsadressen binnen fietsafstand groter dan in meer ruimtelijk gespreide kernen.
In de Fietsbalans is als grootheid voor de befietsbaarheid van een gemeente gekozen voor de
‘omgevingsadressendichtheid’, een grootheid die het CBS sinds 1992 hanteert als een graadmeter
voor stedelijkheid. Dit wordt beschouwd als een maat voor de concentratie van menselijke activiteiten.
Het is duidelijk dat dit een kwantitatieve benadering is van de relatie tussen ruimtelijke inrichting en
fietsgebruik. Omdat het niet reëel is om een landelijke gemeente met 20.000 inwoners op dit aspect te
vergelijken met een grote gemeente als Amsterdam, is de norm gecorrigeerd naar aantal inwoners.
Figuur 12.1 laat de ‘omgevingsadressendichtheid’ zien van alle gemeenten in Nederland met een
inwoneraantal dat tussen de 20.000 en 50.000 ligt.

Leiderdorp

.

Figuur 12.1 Omgevingsadressendichtheid in Leiderdorp in 2012

Duidelijk is te zien dat de norm hoger komt te liggen als het inwoneraantal van de gemeente groter is.
Leiderdorp scoort met een omgevingsadressendichtheid in 2012 van 2221 in de klasse ‘zeer goed’.
Om gevingsadressendichtheid (in 2012)
Leiderdorp
besten kleine gemeenten

2221
Leiderdorp, Rijsw ijk, Beverw ijk

score
Figuur 12.2 Stedelijke dichtheid in Leiderdorp

zeer goed

In figuur 12.3 wordt de score van Leiderdorp op dit aspect vergeleken met de gemiddelde score van
alle kleine gemeenten.
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Overzicht beoordeling stedelijke dichtheid

Zeer goed

Norm

Goed

Matig

Leiderdorp 2012
Slecht

Zeer slecht

gemiddeld kleine
gemeenten

omgevingsadressendichtheid
Figuur 12.3 Overzichtsgrafiek beoordeling stedelijke dichtheid in Leiderdorp

De figuur laat duidelijk zien dat de relatieve omgevingsadressendichtheid in Leiderdorp veel beter is
dan het gemiddelde. Leiderdorp scoort van alle kleine gemeenten op dit aspect zelfs het beste, samen
met Rijswijk en Beverwijk.
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Fietserstevredenheid

Uiteindelijk hoort bij een aantrekkelijk fietsklimaat dat ook de fietsers tevreden zijn. Het oordeel van de
fietsers zelf daarover is dan ook belangrijk. Daarom heeft de gemeente haar burgerpanel opgeroepen
de Fietsbalans-enquête op de gemeente website in te vullen. 450 Mensen hebben hier gehoor aan
gegeven. Gevraagd is naar hun tevredenheid over achtereenvolgens ‘fietscomfort’,
‘verkeersveiligheid’, ‘sociale veiligheid’, ‘aanpak van fietsendiefstal’ en ‘fietsambities van de
gemeente’.
Figuur 13.1 laat zien hoe (on)tevreden de fietsers in Leiderdorp zijn.

Figuur 13.1 De tevredenheid van fietsers in Leiderdorp

In Leiderdorp zijn veruit de meeste fietsers tevreden over de sociale veiligheid. Over het fietscomfort
en de aanpak van fietsendiefstal zijn zeer veel fietsers ontevreden. Ook is er veel ontevredenheid over
de ambities van de gemeente en is meer dan een kwart van de respondenten ontevreden over de
verkeersveiligheid. Het gemiddelde van de rapportcijfers die de gemeente van de fietsers krijgt is een
5,9. Het totaaloordeel op dit aspect komt voor Leiderdorp uit op ‘slecht’ ten opzichte van de in de
Fietsbalans gehanteerde norm.
Figuur 13.2 toont de scores in de vier antwoordcategorieën.
Het oordeel van fietsers

-100%
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aanpak diefstal

ambities gemeente
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zeer ontevreden

tevreden

zeer tevreden

Figuur 13.2 Nadere uitsplitsing van het oordeel van fietsers in Leiderdorp

Hieruit blijkt dat de groep zeer ontevreden fietsers het grootst is bij fietscomfort.
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Figuur 13.3 biedt de mogelijkheid om de scores van Leiderdorp te vergelijken met de gemiddelde
scores van alle onderzochte kleine gemeenten en met de best scorende gemeente op het betreffende
deelaspect.

Figuur 13.3 Fietserstevredenheid in Leiderdorp

Ten opzichte van de gemiddelde scores in de kleine gemeenten scoort Leiderdorp alleen op het
aspect sociale veiligheid beter en op het aspect verkeersveiligheid ongeveer gelijk. Zeer opvallend is
dat de gemeente Leiderdorp op het aspect fietscomfort zeer veel slechter scoort. Daarnaast is
opvallend dat op het onderdeel ‘aanpak fietsdiefstal’ bijna alle gemeenten slecht scoren. De
(voorlopig) enige uitzondering hierop is Winterswijk dat ‘matig’ scoort. Winterswijk won in 2005 ook de
“Vergulde Fietsketting”, een prijs voor de beste aanpak tegen fietsdiefstal.
In figuur 13.4 worden de scores op fietserstevredenheid voor de gemeente Leiderdorp in 2013 en die
voor het gemiddelde van alle onderzochte kleine gemeenten overzichtelijk gepresenteerd.

Figuur 13.4 Overzichtsgrafiek beoordeling fietserstevredenheid in Leiderdorp

Het gemiddeld totaaloordeel op fietserstevredenheid in de onderzochte kleine gemeenten is matig.
Leiderdorp scoort aanmerkelijk slechter dan het gemiddelde. De aanpak van fietsendiefstal is in heel
Nederland een beleidsonderdeel waarover fietsers zeer ontevreden zijn. De beste totaalscores op het
aspect Fietserstevredenheid van de onderzochte kleine gemeenten zijn gevonden in Houten,
Wassenaar en Terneuzen.
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Beleid op papier (er is nog geen fietsbeleid vastgesteld)

Wat de fietser op straat aantreft, is voor een belangrijk deel het resultaat van in het verleden gevoerd
verkeersbeleid. Het fietsbeleid van vandaag zegt iets over het fietsklimaat van de toekomst. Bi j een
oordeel over de fietskwaliteiten van een gemeente is het daarom logisch ook te kijken naar het beleid
dat de gemeente voert. In de Fietsbalans is ervoor gekozen om door middel van een enquête aan de
gemeenten zelf te vragen naar het bestaan van beleidsnota’s, doelstellingen, budgetten en regelingen
die betrekking hebben op het fietsen. Met andere woorden: het beleid op papier is vooral
beoordeeld op vorm en beperkt op inhoud.

14.1

Fietsbeleid vastgelegd in nota’s en beleidsdocumenten

Voor het realiseren van een goed fietsbeleid zijn goede intenties niet voldoende. De enige manier om
het doel te bereiken is vanuit een planmatige aanpak te werk te gaan. Een heldere beschrijving van de
te bereiken doelen is daarvan een onmisbaar onderdeel. Daarnaast dient het fietsbeleid verankerd te
zijn in het integrale verkeer- en vervoerbeleid van de gemeente.
Figuur 14.1 geeft inzicht in de wijze waarop de enquête is ingevuld op het onderdeel nota’s en
plannen en tot welke score dat leidt.
Nota's en plannen in Leiderdorp
2013
kw antitatieve
aanw ezig
doelen
fiets in collegeprogramma
beleidsplan V&V sinds 2002
met daarin fietsbeleid
apart fietsplan sinds 2002

a
a
a
0

0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

doelstellingen:
# fietsgebruik
# fietsveiligheid
# comfort en doorstroming
# fietsparkeerbeleid
# fietsendiefstal
# sociale veiligheid
# ruimtelijke ordening en verkeer
# ontmoediging autogebruik
Uitvoeringsprogramma

a
a
a
a
0
0
0
0
a

0
a
0
0
0
0
n.v.t.

0
n.v.t

Totaalscore nota's en plannen
11,5
Figuur 14.1 Scores Nota´s en plannen bij het beleid op papier van Leiderdorp

Figuur 14.2 Beoordeling Nota´s en plannen in het beleid op papier van Leiderdorp
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Fietsnetwerk

Voor prettig en efficiënt fietsgebruik is de aanwezigheid van een goed netwerk van fietsverbindingen
essentieel. Het benoemen van een hoofdnetwerk van fietsverbindingen, bij voorkeur op basis van een
herkomst- en bestemmingenanalyse, waarvoor heldere kwaliteitseisen zijn geformuleerd, stelt de
gemeente in staat om doelgericht en kosteneffectief verbeteringen aan te brengen in de
fietsinfrastructuur.
Figuur 14.3 geeft inzicht in de wijze waarop de enquête is ingevuld op het onderdeel fietsnetwerk en
tot welke score dat leidt.
Fietsnetw erk in Leiderdorp
2013

a
0
0
0
0
a
a

fietsnetw erk benoemd
herkomst- & bestemmingenanalyse
methodieken H&B analyse
kw aliteitseisen hoofdfietsinfrastructuur
knelpunteninventarisatie sinds 2002
onderhoudsprogramma
klachtennummer
Totaalscore fietsnetw erk
Figuur 14.3 Scores Fietsnetw erk bij het beleid op papier van Leiderdorp

5

Fietsnetw erk
2013
Leiderdorp

5,0

norm

13,5

gemiddeld kleine gemeenten
besten kleine gemeenten

8,0
Houten, Soest (15) Veghel (14)

score
m atig
Figuur 14.4 Beoordeling Fietsnetw erk in het beleid op papier van Leiderdorp

14.3

Fietsparkeren

Ook (de kwaliteit van) het fietsparkeren hoort een integraal onderdeel te zijn van goed fietsbeleid. Een
fietser moet zijn fiets bij zijn bestemming vlot en veilig kwijt kunnen. Een pl anmatige aanpak waarbij
aandacht is voor de kwaliteit en de hoeveelheid van de geboden voorzieningen is daarbij essentieel.
Ook een integrale aanpak van fietsdiefstal draagt in belangrijke mate bij.
Figuur 14.5 geeft inzicht in de wijze waarop de enquête is ingevuld op het onderdeel fietsparkeren en
tot welke score dat leidt.
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Figuur 14.5 Scores Fietsparkeren bij het beleid op papier van Leiderdorp

Figuur 14.6 Beoordeling Fietsparkeren in het beleid op papier van Leiderdorp

14.4

Budgetinzicht

Het is natuurlijk niet genoeg mooie doelstellingen op papier te zetten. Of er ook iets van terechtkomt,
hangt in hoge mate af van de vraag of er ook middelen (geld en personeel) worden gereserveerd om
die doelstellingen te verwezenlijken. Dat vraagt om geoormerkt fietsbudget dat zichtbaar is in de
begroting met een programmatische aanpak.
Figuur 14.7 geeft inzicht in de wijze waarop de enquête is ingevuld op het onderdeel budgetinzicht en
tot welke score dat leidt.
Budget in Leiderdorp
2013
geoormerkt fietsbudget
bedragen en percentages in begrotingen
fietsuitgaven in jaarrekening
niet zelfstandige financiering
in programmabegroting algemeen doel
in programmabegroting uitgebreid
Totaalscore budget
Figuur 14.7 Scores Budgetinzicht bij het beleid op papier van Leiderdorp
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Figuur 14.8 Beoordeling Budgetinzicht in het beleid op papier van Leiderdorp

14.5

Gemeente als werkgever

In het oordeel over het fietsbeleid is ook de rol van de gemeente als werkgever betrokken. Immers,
een gemeente heeft op het gebied van fietsgericht vervoersmanagement een voorbeeldfunctie. Door
het bieden van excellente voorzieningen en faciliteiten bevordert de gemeente het gebruik van de fiets
in het woon-werk verkeer voor haar werknemers.
Figuur 14.9 geeft inzicht in de wijze waarop de enquête is ingevuld op het onderdeel gemeente als
werkgever en tot welke score dat leidt.

Figuur 14.9 Scores Gemeente als w erkgever bij het beleid op papier van Leiderdorp
Gem eente als w erkgever
2013
Leiderdorp

6

norm

5

gemiddeld kleine gemeenten
besten kleine gemeenten

5,2
Goes, Soest (7)

score
zeer goed
Figuur 14.10 Beoordeling Gemeente als w erkgever in het beleid op papier van Leiderdorp

14.6

Totaaloordeel beleid op papier

In figuur 14.11 staat een overzicht van de score van Leiderdorp op alle deelaspecten van ‘beleid op
papier’.
Totaaloordeel beleid op papier in Leiderdorp
2013
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score
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7,0

17,0

zeer slecht

budget (N)

0,5

6,5

zeer slecht

6

5

zeer goed

nota's en plannen (N)

gemeente als w erkgever (N)
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slecht
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Figuur 14.11 Overzichtstabel Beleid op papier in Leiderdorp

Figuur 14.12 Overzichtsgrafiek beoordeling Beleid op papier in Leiderdorp

De beste scores op het aspect beleid op papier van alle in Fietsbalans-2 onderzochte kleine
gemeenten zijn gemeten in Houten, Goes en Soest.
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Bijlage 1 Meetwaarden praktijkmeting Leiderdorp per verplaatsing
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Het Leiderdorppanel over…
Resultaten peiling 8: Fietsbeleid
juli 2013

Inleiding
Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze
peiling ging over het fietsklimaat in de gemeente Leiderdorp. De uitkomsten van dit onderzoek worden
gebruikt als input om voor nieuw fietsbeleid.
Deelnemers konden tussen 28 juni en 7 juli 2013 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 370 van
de in totaal 682 panelleden deelgenomen, dit is een respons van 54 procent. Daarnaast hebben er nog
80 respondenten gereageerd via de link naar de vragenlijst op de website van de gemeente.
Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht
en wijk.

Resultaten
Input voor het fietsbeleid kan het beste worden geleverd door mensen die zelf regelmatig fietsen.
Besloten is om alleen de groep te benaderen die in de week voorafgaand aan de peiling nog gefietst
heeft. Dit geldt voor 87 procent van de respondenten. Er is op dit gebied geen onderscheid tussen
mannen en vrouwen. Wel blijkt dat ouderen (vanaf 66 jaar) iets minder dan gemiddeld hebben gefietst
in de week voorafgaand aan de peiling (83 procent). De jongeren (tot 25 jaar) hebben allemaal gefietst.

Figuur 1
Heeft u de afgelopen week nog gefietst? (n=450)
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Het vervolg van de peiling heeft betrekking op de groep die regelmatig fietst. Over het algemeen zijn de
respondenten tevreden over de verkeersveiligheid voor fietsers. Zeven van de tien respondenten zijn
hierover tevreden. Ruim een vijfde (22 procent) is ontevreden over de verkeersveiligheid voor fietsers
en vier procent is zeer ontevreden.
De respondenten die ontevreden zijn over de verkeersveiligheid is gevraagd locaties op te geven die zij
onveilig vinden. Het meest genoemd wordt de situatie bij de Engelendaal (door bijna 40 procent).
Andere locaties die relatief vaak genoemd worden zijn de Hoofdstraat, Santhorst en Rietschans.

Figuur 2
Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid voor fietsers? (n=393)
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De tevredenheid over de sociale veiligheid voor fietsers is groter dan over de verkeersveiligheid. Onder
sociale veiligheid valt het veiligheidsgevoel ’s avonds op de fiets, en om de tevredenheid over de mate
waarin men zich veilig voelt. Acht van de tien respondenten is tevreden over de sociale veiligheid en
vier procent is zelfs zeer tevreden. Een op de acht respondenten (12 procent) is ontevreden over de
sociale veiligheid van fietsers.
Ook hier wordt Engelendaal vaak genoemd als onveilige locatie.

Figuur 3
Hoe tevreden bent u over de sociale veiligheid voor fietsers? (n=393)
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Vervolgens is de respondenten gevraagd het fietscomfort te beoordelen. Het gaat hierbij onder andere
om de kwaliteit van het wegdek en de afstelling van de verkeerslichten, of andere zaken waar de
gemeente iets aan kan doen. De helft van de respondenten is ontevreden over het fietscomfort en
16 procent zelfs zeer ontevreden. Bijna een derde van de respondenten is hierover tevreden.
De ontevreden respondenten konden opgeven op welke locatie(s) het fietscomfort verbeterd kan
worden. Ook hier werd Engelendaal door een grote meerderheid (70 procent) genoemd. Als tweede
wordt de Persant Snoepweg genoemd (door ongeveer 10 procent). Ook de afstelling van verkeerslichten
in het algemeen wordt vaak genoemd om het fietscomfort te verbeteren.

Figuur 4
Hoe tevreden bent u over het fietscomfort? (n=393)
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Fietsendiefstal kan worden aangepakt door bijvoorbeeld de aanwezigheid van bewaakte
fietsenstallingen, graveeracties of surveillance. Ruim de helft van de respondenten (56 procent) is niet
op de hoogte van de aanpak van fietsendiefstal door de gemeente en kan dit niet beoordelen. Van de
overige respondenten is ongeveer een derde tevreden over de aanpak van fietsendiefstal en twee derde
ontevreden.

Figuur 5
Hoe tevreden bent u over de aanpak van fietsendiefstal? (n=393)
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Ook voor de fietsambities van de gemeente geldt dat een groot deel van de respondenten (40 procent)
hier geen oordeel over heeft. Met fietsambities worden de plannen van de gemeente rondom het fietsen
bedoeld, zoals nieuwe fietspaden, verbeterde afstelling van verkeerslichten, aanleg van fietsbruggen en
onderhoud aan fietspaden. Een kwart van de respondenten is tevreden over de fietsambities van de
gemeente, maar het aandeel dat hierover ontevreden is, is groter (35 procent).

Figuur 6
Hoe tevreden bent u over de fietsambities van de gemeente? (n=393)
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Tenslotte is de respondenten gevraagd met een rapportcijfer het gemeentelijke fietsbeleid te
beoordelen. Gemiddeld geven de respondenten dit beleid een 5,9. Een derde van de respondenten geeft
het een onvoldoende.
Ruim de helft van de respondenten maakte nog gebruik van de mogelijkheid opmerkingen te maken naar
aanleiding van de vragenlijst. Deze opmerkingen zijn ter beschikking gesteld aan de gemeente.

3

Menukaart fiets
De “menukaart fiets” is een bijlage van de Fietsnota 2014-2020. De nota is geschreven onder het vorige coalitieakkoord. Bij de totstandkoming van het
nieuwe coalitieakkoord (2014-2018) heeft de fiets een prominente plek gekregen waardoor het maatregelenpakket niet helemaal meer voldeed aan de
wensen van het nieuwe coalitieakkoord. Met deze “menukaart” heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om projecten naar voren te halen of nieuwe
projecten uit te voeren ten behoeve van de fiets. Het naar voren halen van projecten, of projecten van de menukaart uitvoeren heeft als voordeel dat het
fietsen in Leiderdorp gestimuleerd wordt. Een mogelijk nadeel van het naar voren halen van projecten of projecten van de menukaart uitvoeren is dat er
extra budget moet worden gevonden (de geschatte kosten zijn meegenomen in de tabel. Het gaat hier alleen om aanlegkosten). Waar mogelijk zal worden
bekeken of er subsidies (Brede Doel Uitkeringen van de Provincie, Regionaal Investering Fonds, Recreatieve subsidies van de Provincie) mogelijk zijn voor de
projecten om de kosten voor de gemeente te drukken.
Woon-, werk-, schoolverkeer
Wat/Naam
Herinrichten v.d. Havelaan
Herinrichten Torenwacht
Herinrichten Gallaslaan
Herinrichten Heinsiuslaan
Herinrichten Mauritssingel
Herinrichten Rietschans
Kruispunt Spanjaardsbrug
Oversteek Elisabethhof – Persant Snoepweg
Ontbrekende schakel Touwbaan

Aanbrengen School-, thuisroutes

Geschatte Kosten
€500.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€700.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€400.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€600.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€1.200.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€400.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€150.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€50.000, Werk met Werk (subsidies mogelijk)
€200.000, LAB071 (subsidies mogelijk) exclusief
aankoop van gronden.

€75.000, Nieuw geld (subsidies mogelijk)

Opmerking(en)
Voor de herinrichtingen van deze wegen is nog geen budget
beschikbaar. De herinrichting vindt pas plaats na 2020.
Wanneer de gemeenteraad er voor kiest om deze wegen of
een van deze wegen naar voren te halen in de planning, moet
hier extra budget voor worden gevonden.

In het LAB071 is onder andere aandacht besteed aan het
fietsverkeer. Een mogelijke opwaardering van het sluitende
fietsnetwerk is een fietspad over de Touwbaan. Wanneer deze
optie wordt meegenomen in de uitvoeringsplannen van
LAB071 worden de kosten ook in dat project meegenomen.
Zo niet, zal er extra budget moeten worden gevonden voor dit
project.
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Zij fietsen
allemaal verschillende routes. Door de routes te bundelen tot
een school-, thuisroute is het voor iedereen duidelijk

Recreatief
Wat/Naam
Aansluiten op knooppuntenroute

Geschatte Kosten
€5.000, Nieuw geld

Verbeteren Jaagpad

€200.000, Werk met werk

Oplaadpunten elektrische fietsen realiseren

€50.000, Nieuw geld (subsidies mogelijk)

Overig
Wat/Naam
Aanmoedigingsbeleid medewerkers

Geschatte Kosten
Nieuw geld

Uitbreiden aantal fietshekken
sportverenigingen

€10.000, Nieuw geld

Opmerking(en)
Momenteel zijn er meerdere fietsknooppuntenroutes
langs de buitenranden van het dorp. Met de aanleg van
de fietsbrug over de A4 en de brug over de Oude Rijn is
er voor fietsers meer keuze om de polders en het
achterland in te fietsen. Deze nieuwe routes moeten
worden voorzien van ‘paddenstoelen’.
Om het Jaagpad weer aantrekkelijk te maken voor de
recreatieve fietser is het zaak om het pad aan te pakken
Om het elektrisch fietsen te stimuleren en te faciliteren
kunnen er op publieksaantrekkende functies
oplaadpunten gerealiseerd worden.

Opmerking(en)
“Verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Momenteel is het beleid van de gemeente ‘goed’ ten
opzichte van de buurgemeenten. Is de gemeente bereid
dit zo te houden of een versoberde regeling in te
voeren? Uitbreiding van (elektrische)fietsen is een
verbeteringsoptie.
Om fietsen te stimuleren is een stallingsmogelijkheid
van groot belang. Veel kinderen die sporten worden
met de auto afgezet, maar zouden makkelijk kunnen
fietsen. Door het faciliteren van voldoende
stallingsplaatsen is de drempel om op de fiets te komen
een stuk lager en stimuleert de gemeente het gebruik
van de fiets.

Extra verlichting langs fietspaden en richting
Bloemerd

€50.000, Nieuw geld (uitbreiden bestaand budget)

Tegengaan fietsendiefstal; lokfiets,
bewaakte fietsenstallingen

Nader te onderzoeken, Nieuw geld

Regelmatiger belijning/markeringen ophalen

€50.000 per jaar, Nieuw geld (uitbreiden bestaand budget)

Verhogen budget van de incidentele
subsidiepot

€5.000, Nieuw geld (uitbreiden bestaand budget)

Om de subjectieve veiligheid op fietspaden en de wegen
naar Bloemerd te verbeteren is een mogelijkheid om
een extralichtmasten te plaatsen. Hierdoor wordt men
beter gezien wat als veilig wordt beschouwd.
Fietsendiefstal is in iedere gemeente een probleem.
Door budget beschikbaar te stellen, kan het probleem
aangepakt worden. Dit kan op verschillende manieren.
Lokfietsen, bewaakte fietsenstallingen, enz. Met de
politie zal overlegd worden welke manieren de meest
effectieve zijn en welke locaties geschikt zijn.
Door verschillende invloeden (verkeer,
weersomstandigheden) zijn de markeringen versleten of
slecht zichtbaar. Er is momenteel niet voldoende budget
om alle markeringen te vernieuwen. Door het budget uit
te breiden is het mogelijk om meer markeringen op
niveau te brengen.
Initiatieven voor het bevorderen van fietsen kunnen
worden beloond met een incidentele subsidie. Dit geldt
voor scholen maar ook andere organisaties kunnen hier
gebruik van maken.
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Geachte leden van de raad ,
Per 1 januari 2016 houdt de Gemeenschappelijke Regeling VuilvenNerking Leiden en
omstreken (Gevulei) op te bestaan. Onderdeel van de Gevulei is kringloopbedrijf Het
Warenhuis. De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeten/voude hebben de intentie
uitgesproken om door te gaan met kringloopbedrijf “Het Warenhuis” in de vorm van een
stichting.
De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoetenivoude hebben hiervoor gezamenlijk een
ontwerp-besluit opgesteld. Het ontwerp-besluit is als bijlage aan deze brief toegevoegd,
evenals een memo van het college “Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis".
Het ontwerp-besluit betreft het voornemen om per 1 januari 2016 de stichting Het Warenhuis
op te richten. De stichting kent twee doelstellingen: een milieudoelstelling (het realiseren van
product- en materiaalhergebruik) en een sociale doelstelling (werkgelegenheid bieden voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Voor de directe leiding aan de werknemers van
de stichting wordt door de deelnemende gemeenten een bestuur ingesteld, voor het toezicht
op de stichting wordt een Raad van Toezicht ingesteld.
Het Algemeen Bestuur van de Gevulei krijgt het verzoek om de gevolgen in beeld te brengen
van de liquidatie van de Gevulei. De gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude krijgen
het verzoek om de personele, financiële en juridische consequenties voor de stichting nader
uit te werken in een bedrijfsplan en statuten voor de Stichting Het Warenhuis 2016. De
gemeente Oegstgeest is eveneens betrokken bij de gesprekken over de toekomst van
kringloopbedrijf Het Warenhuis. Oegstgeest neemt een besluit over eventuele deelname aan
de stichting "Het Warenhuis 2016” nadat een onderzoek naar alternatieven om de beide
doelstellingen van het kringloopbedrijf te realiseren is afgerond.

Bezoekadres
Willem-Alexanderlaan 1
2351 DZ Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
telefoon (071) 545 85 00
info@leiderdorp.nl
wwW.leiderdorp.nl
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Wij willen u dit besluit, op basis van artikel 160 lid 2 Gemeentewet, voorleggen ter bespreking
voor wensen en bedenkingen in de commissie Ruimte. We zijn voornemens om daarna een
definitief besluit te nemen. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het besluit tot oprichten van
een stichting goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.
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College van burgemeester en wethouders
4 maart 2014
Toekomst kringloopbedrijf Het Warenhuis

Datum:
Betreft:

1.

Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp

Doel

ln een bestuurlijk overleg hebben wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Zoeterwoude (de Servicepunt71 gemeenten) de intentie uitgesproken om
door te gaan met kringloopbedrijf “Het Warenhuis” in de vorm van een stichting. Het Bestuur
van de Gevulei heeft dit door de directie Gevulei nader laten uitwerken in de notitie “Het
Warenhuis 2016". Besluitvorming over de toekomst van Het Warenhuis, na 1 januari 2016, is
geen taak van het Dagelijks Bestuur Gevulei, maar van de deelnemende gemeenten. ln het
bestuurlijk overleg van de Gevulei is afgesproken om nog vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 aan de colleges een besluit voor te leggen
over het oprichten van een stichting voor Het Warenhuis in 2016. De colleges van Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude nemen hiervoor een besluit tot de oprichting van en
de deelneming in de stichting, nadat de Gemeenteraad het ontwerpbesluit is toegezonden en
in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen ter kennis van het College te
brengen. Voorts behoeft het besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

62.

Bestaand kader

Gemeentewet, artikel 160, 2e lid
Algemeen Bestuur Gevulei Besluit 2012-004
Gemeente Leiderdorp: Beëindiging GR Gevulei (2012i01369)
Gemeente Leiden: Consultatie toekomst Gevulei (B&W 12.0155)
Gemeente Leiden: Beleidskader verbonden partijen (RV 13.0016)
Gemeente Oegstgeest: Toekomst Gevulei (12.01353)
Gemeente Zoeterwoude: beëindiging gemeenschappelijke Regeling Gevulei (Z11ooeas-219a)
-

3.

Overwegingen

Aanleiding
ln 1998 is aan de Gemeenschappelijke Regeling Vuilvenlverking Leiden en omstreken
(Gevulei) met als kerntaak de afvalvenNijdering, een zgn. 'plustaak' toegevoegd: het
Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Het Warenhuis kende vanaf de start twee doelstellingen:
een milieu doelstelling (het realiseren van product- en materiaalhergebruik) en een sociale
doelstelling (werkgelegenheid voor diegene met een afstand tot de arbeidsmarkt). ln deze
plustaak participeren thans vijf van de acht Gevulei-gemeenten, te weten: Leiden,
Leiderdorp, Zoetenlvoude, Oegstgeest en Kaag en Braassem. Het Warenhuis wordt
geëxploiteerd voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Het Warenhuis
verzorgt ten behoeve van de vijf deelnemende gemeenten de (wettelijk verplichte)
gescheiden inzameling van wit- en bruingoed. Het kringloopbedrijf verzorgt de inzameling op
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het huisadres of bij de betreffende gemeentedepots van herbruikbare goederen en/of
afgedankt wit- en bruingoed. Zo nodig worden reparaties aan deze goederen uitgevoerd en
vervolgens worden de goederen verkocht in de kringloopwinkel. De deelnemende
gemeenten betalen een vergoeding voor het ophalen van grof huishoudelijk afval vanwege
de door hen bespaarde inzamel- en vervverkingskosten. Voor het opgehaalde wit- en
bruingoed betalen de gemeenten een vergoeding voor de inzamelkosten. De ingezamelde
hoeveelheden worden per gemeente gewogen, zodat de vergoedingen op basis van
daadwerkelijke gewichten in rekening kunnen worden gebracht. Een inkomstenbron is voorts
de producentenvergoeding per ton van WeCycle voor het ingezamelde wit- en bruingoed.

Besluit opheffing Gevulei
ln het licht van de aflopende Gevulei afvalcontracten lag er een organisatorisch vraagstuk.
Een aantal van de aan Gevulei deelnemende partijen had al in een eerder stadium
regeling voor
aangegeven haar verdere positie over een deelname aan gemeenschappelijke
de periode ná 2015 te willen heroverwegen. Aan deze herovervvegingen lagen verschillende
motivaties ten grondslag. Om bijvoorbeeld te komen tot een goede aanbesteding van nieuwe
afvalcontracten of aansluiting bij een ander bestaand samenwerkingsverband, was het van
belang duidelijkheid te hebben over hoe de Gevulei eruit zou komen te zien na 2015 en hier
tijdig een eigen positie over in te nemen.
Na een periode van onderzoek door de Gevulei heeft dit proces ertoe geleid dat in 9 mei
2012 in het Algemeen Bestuur Gevulei het volgende besluit is genomen:
1.
het contract met Delta Milieu B.V. voor de veniverking van huishoudelijk restafval en
grof huishoudelijk afval voor 31 december 2012 op te zeggen;
2.
de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2016 op te heffen;
3.
dit besluit voor te leggen aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten;
de deelnemende gemeenten te adviseren over te gaan tot het via het Servicepunt71
4.
voorbereiden van een aanbesteding voor het verwerken van het huishoudelijk afval;
5.
de directie Gevulei opdracht te geven om zorg te dragen voor de vereffening van het
vermogen van Gevulei per 1 januari 2016 of zoveel later als noodzakelijk en daartoe
in overleg te treden met de deelnemende gemeenten over de afwikkeling van de
Gemeenschappelijke Regeling Gevulei;
6.
de directie Gevulei opdracht te geven om voor 1 januari 2014 op basis van een
deugdelijke onderbouwing, met nadrukkelijke aandacht voor de milieu- en de sociale
werkgelegenheidsdoelstelling,
besluitvorming over voortbestaan en positionering van
kringloopbedrijf Het Warenhuis mogelijk te maken.

Scenario's toekomst Warenhuis
Per 1 januari 2016 houdt de Gevulei op te bestaan en dit betekent ook het einde van het
kringloopbedrijf Het Warenhuis als plustaak van de gemeenschappelijke regeling. De directie
van de Gevulei heeft daarom drie verschillende scenario`s (1. “stoppen", 2.
"verkoop/overnamewaardig maken" 3. “doorgaan") uitgewerkt om inzichtelijk te maken wat
dit voor consequenties heeft voor het kringloopbedrijf en de hieraan betrokken gemeenten.
Scenario 1 “stoppen”:
gemeenten participeren niet in een kringloopbedrijf;
de bedrijfsvoering van Het Warenhuis dient te worden afgebouwd;
er moet een oplossing komen voor het personeel, het wagenpark en andere materiele
goederen;
de gemeenten moeten weer zelf de wettelijke verplichting voor de inzameling van witen bruingoed op zich nemen met bijvoorbeeld een overslaglocatie op de
gemeentewerf;
hergebruik van goederen dient verzorgd te worden via andere kanalen;
of, en in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen nog kunnen worden behaald
hangt of van de markt en ligt buiten de invloedssfeer van de gemeenten.

-

-

-

-

-

-
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Scenario 2: verkoop/overnamewaardig maken:
Het Warenhuis wordt voortgezet als een zelfstandig commercieel opererend
-

-

-

-

kringloopbedrijf;
het kringloopbedrijf krijgt volledige zelfstandigheid met de taken en bevoegdheden die
nodig zijn om goede bedrijfsresultaten te kunnen halen en de bedrijfsvoering wordt
volledig overgelaten aan Het Warenhuis;
verkoop/overname Warenhuis kan aan de orde zijn;
gemeenten kunnen desgewenst indirect toezicht uitoefenen op Het Warenhuis.

Scenario 3: Doorgaan:
doorzetten van de bedrijfsvoering van Het Warenhuis onder overheidsregie;
Het Warenhuis wordt zelfstandig gemaakt;
de deelnemende gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bestuurlijk toezicht;
er is waarborg van en sturing op de doelstelling van het kringloopbedrijf.
-

-

-

Alle scenario's in ogenschouw nemende heeft het bestuurlijk overleg van de Gevulei het
besluit genomen om scenario 3 “doorgaan” nader uit te werken.
regeling of stichting
Gemeenschappelijke
Doordat het vigerende bestuur van de Gevulei niet gerechtigd was/is om besluiten te nemen
die betrekking hebben op een situatie ná beëindiging van de gemeenschappelijke regeling,
vond in april 2013 wederom een bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeten/voude (de zgn. SP71- gemeenten). De gemeenten gaven
aan dat het doorgaan van het kringloopbedrijf afhankelijk is van de financiële gevolgen en
risico's. Dit bestuurlijk overleg kwam tot de conclusie dat de meest voor de hand liggende
rechtsvorm een nieuwe gemeenschappelijke regeling of een stichting zou moeten zijn. De
bestuurders verzochten de directie om deze twee rechtsvormen nader uit te werken. Bij de
uitwerking werd speciaal om aandacht gevraagd voor de ondeniverpen personeel, financiën,
en risico's. ln oktober 2013 kwam dit bestuurlijk overleg weer bijeen en presenteerde de
directie Gevulei een gedetailleerde uitwerking van deze twee rechtsvormen, waarvan in
onderstaand overzicht de meest belangrijke verschillen zijn weergegeven:

Gemeenschappelijke

Wie stelde
rechtsvorm

in?

Hoe de rechtsvorm
te
besturen ?

Hoe directe invloed
verkrijgen?

Hoe ligt het
financieel risico?

~

regeling

Stichting

Colleges en Gemeenteraad

Colleges (voorhangprocedure)

via een verplicht Algemeen Bestuur
en Dagelijks Bestuur
de bestuurders komen voort uit de
deelnemende gemeenten

door oprichter aan te wijzen
bestuurders (ergo: keuze-vrijheid in
bestuurders)

via de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
via het Bestuur
via het Directie statuut

via statutaire bepalingen (notariële
akte)
via het stichtingsbestuur
via het Directie statuut

deelnemende gemeenten dragen
(naar rato) gezamenlijk risico

risico binnen de stichting is statutair
bepaald
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stichtingsbestuur

Hoe de rechtsvorm
te
verantwoorden?

DB leden richting AB leden
AB leden richting eigen College
College richting Gemeenteraad

Hoe ligt het
toezicht?

verplichte meldingen (jaarrekening,
begroting) bij Gedeputeerde Staten

géén

Hoe in relatie tot
personeel?

éénzijdig aanstelling als ambtenaar

arbeidsovereenkomst

Welke rechtspositie
personeel?

volgt arbeidsvoonivaardenregeling
de Gemeente Leiden

-

Individuele leden aan eigen college
(evt. via bepalingen)

van

CAO Kringloopbranche

(optioneel)

Op basis van de uitwerking tussen een eventuele nieuw op te richten gemeenschappelijke
regeling of stichting, werd door de bestuurders de voorkeur uitgesproken voor een stichting
als meest ideale rechtsvorm voor de continuïteit van kringloopbedrijf Het Warenhuis. De
redenen hiervoor waren:
Bij een stichting is er keuzevrijheid in samenstelling (bij een GR is sprake van een
verplicht AB en DB, elk bestaande uit leden van de deelnemende
gemeentebesturen);
Een stichting geeft gemeenten meer flexibiliteit in de invloed die ze kunnen uitoefenen
op de bedrijfsvoering, besluiten en behalen beoogde doelen van de rechtsvorm dan
een GR;
Bij een GR is het financieel risico geheel voor de deelnemende gemeenten, bij een
stichting is het risico statutair bepaald;
Een stichting geeft meer flexibiliteit in de personele uitwerking (bij een GR is de
aanstelling als ambtenaar, bij een stichting kan het personeel ook aanstelling bij CAO
kringloopbedrijven krijgen).
Op woensdag 9 oktober 2013 verzocht het bestuurlijk overleg vanuit de gemeenten Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude aan de directie Gevulei, om de stichting als nieuwe
rechtsvorm voor Het Warenhuis 2016 verder te concretiseren. Voor de besluitvorming over
kringloopbedrijf het Warenhuis heeft het Bestuur van de Gevulei dit door de directie Gevulei
nader laten uitwerken in de notitie “Het Warenhuis 2016".
-

-

-

-

Conclusies notitie “Het Warenhuis 2016".
Het bestuurlijk overleg Gevulei heeft Het Warenhuis mee gegeven dat het bedrijf, wanneer
de Gevulei op 1 januari 2016 ophoudt te bestaan, op eigen benen zal moeten staan en een
minimaal kostenneutrale exploitatie moet zien te realiseren. Om dit zo optimaal mogelijk te
kunnen verwezenlijken is er voor Het Warenhuis een rechtsvorm nodig die de mogelijkheden
biedt om commerciële activiteiten te ontplooien maar tevens voldoende (rechts-) zekerheid
biedt ten aanzien van het huidige personeel en de maatschappelijke doelstellingen van het
kringloopbedrijf Het Warenhuis. Een stichting als rechtsvorm voldoet hier aan doordat de
stichting volledig aan het economisch verkeer kan deelnemen, behaalde winsten
terugvloeien in de stichting en hiermee ten goede komen aan de vereiste milieu- en sociale
doelstellingen en doordat deze rechtsvorm ruime potentie aan de deelnemende gemeenten
biedt om te bepalen in welke mate men invloed wil hebben op de aansturing van die stichting
en daarmee (eventuele) risico”s af te bakenen.
Met een commerciële ondernemingslust waarbij economische bedrijfsprincipes en een
strakke bedrijfsvoering essentieel zijn, toont de meerjarige exploitatiebegroting aan dat
stichting Het Warenhuis 2016 een gezond bestaansrecht kent. De twee elementaire
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aandachtspunten daarbij zijn de succesvolle continuering (of verscherping) van lopende
contracten en afspraken, naast de realisatie van de financieringsbegroting (ook: het
startkapitaal). Met een stichting als rechtsvorm zal de arbeidsrechtelijke situatie van de 15
(vaste) medewerkers weliswaar wijzigen (eenzijdig aanstellingsbesluit versus
arbeidsovereenkomst) maar de stichting heeft de regie of dit substantieel plaatsvindt of niet.
Doordat de CAO Kringloopbranche (momenteel) niet algemeen verbindend is, kan de
stichting deze medewerkers derhalve een identiek salarispakket bieden als onder de
Gevulei, waarmee het aantal bezwaren tegen het ontslagbesluit naar verwachting nihil zal
zijn. Tevens biedt de stichting een mogelijkheid tot aansluiting bij het ABP- pensioenfonds en
is de stichting -in tegenstelling tot de Gevulei- géén eigenrisicodrager in de zin van de WWuitkering.

Afstemming
4.
De gemeenten Leiderdorp (Eric van Zundert) en Leiden (Paul de Lorme van Rossem)
hebben het collegevoorstel voor de vier gemeenten opgesteld. het concept is voorgelegd
aan beleidsmedewerkers van de gemeente Oegstgeest en Zoetenivoude.
Voor de formulering van de financiële, personele en organisatorische consequenties
alsmede de juridische consequenties uit het voorstel is advies gegeven door Servicepunt 71
(Corrina van der Gaag, Cock van Vliet en Max Waaning) en de gemeentejurist van de
gemeente Leiden (John Olivier). Het concept collegevoorstel is voorgelegd aan de directie
Gevulei (Frans Pot, Jan Wessendorp) en afgestemd met de beleidsmedewerker Gevulei
(Bart Groen) en Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden (Ralph Veelenturf).
Stedelijk Beheer van de gemeente Leiden heeft aangegeven dat zij als beheerder na willen
kunnen gaan of de afvalbeheertaken (inzameling en veniverking van huisraad en wit- en
bruingoed) op deze manier het meest kosten-efficiënt georganiseerd worden. Stedelijk
beheer heeft hiervoor als voonivaarde gesteld dat er een ondernemingsplan moet worden
opgesteld.
De gemeente Oegstgeest heeft aangegeven dat het college van Oegstgeest eind 2013 heeft
besloten een aantal alternatieven voor de doorstart van Het Warenhuis te willen
onderzoeken op haalbaarheid en deze alternatieven onderling te willen vergelijken. Het
betreft alternatieven zoals het samenwerken met Katwijk of met (lokale) initiatieven vanuit de
samenleving, het in eigen beheer oprichten van een kringloopwinkel of het helemaal stoppen
met kringloopactiviteiten. Om deze reden kan wethouder Roeffen op dit moment niet de
verantwoording nemen dit gezamenlijk opgestelde conceptbesluit in het college van
Oegstgeest te agenderen. Daarnaast is in Oegstgeest i.v.m. de verkiezingen geen
raadsvergadering gepland in maart, waarmee definitieve vaststelling in deze gemeente
sowieso niet voor de verkiezingen plaats zou kunnen vinden.

5.

Financiëlemersoneleen

organisatorische

consequenties

Financiën
Een stichting is een rechtsvorm om economische activiteiten van Het Warenhuis 2016 verder
te (blijven) ontplooien tenivijl haar milieudoelstellingen en sociale doelstellingen blijven
gehandhaafd. De stichting dient zichzelf te bedruipen, oftewel kostendekkend te opereren.
Dit is als uitgangspunt opgenomen in het verzoek aan de deelnemende gemeenten om
nader uit te werken in een bedrijfsplan. De stichting berekent de kosten van haar
werkzaamheden aan de deelnemende gemeenten door op basis van de daadwerkelijk
geleverde diensten. Een stichting mag tevens vreemd vermogen aantrekken, zoals
sponsorgelden en subsidies. Dit geeft het kringloopbedrijf meer speelruimte dan in de
huidige situatie. Het financieel risico ligt niet bij de deelnemende gemeenten, maar bij het
stichtingsbestuur en is statutair bepaald. Bij faillissement wordt de stichting ontbonden.

Per 1 januari 2016 zal de gemeenschappelijke regeling Gevulei zijn opgeheven. Voor wat
betreft de financiële afwikkeling van deze regeling dient echter wel rekening te worden
gehouden met een aantal doorlopende kosten ná 1 januari 2016. Dit geldt in beperkte mate

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 9

Overig stuk inkomend - 7663

voor de kerntaak afvalverwerking; de verwachting is dat de gemeenten op de kerntaak met
de financiële afwikkeling een batig bedrag uitgekeerd krijgen welke a¿<omstig is uit de
reserves op deze taak. Voor de plustaak (kringloopwinkel Het Warenhuis) geldt dat de
doorlopende kosten na 1 januari 2016 substantiëler zijn. Te denken valt hierbij onder andere
aan de kosten voormalig personeel die doorlopen ná 2015. Het Warenhuis beschikt niet over
een reserve. De deelnemende gemeenten aan de plustaak (Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest,
Zoetenivoude en Kaag en Braassem) dienen dan ook rekening te houden met kosten in de
afwikkeling, ook als ze niet deelnemen aan de stichting Het Warenhuis 2016. Zij zullen een
eindafrekening krijgen van hun aandeel in de doorlopende kosten door langlopende
verplichtingen of naheffingen na 1 januari 2016. Voor de deelnemende gemeenten aan Het
Warenhuis 2016 geldt dat voor de doorlopende kosten een voorziening worden gecreëerd
die kan worden opgenomen in de exploitatiebegroting van de stichting. Over de afwikkeling
van de Gevulei dient (nog) worden besloten door het Bestuur Gevulei. ln het dictum besluit is
opgenomen dat de Gevulei de gevolgen van de liquidatie in beeld moet brengen, zodat de
deelnemende gemeenten deze informatie kunnen gebruiken in het op te stellen bedrijfsplan.

De stichting Het Warenhuis 2016 zal bij de start genoodzaakt zijn om de nodige
investeringen ten behoeve van haar bedrijfsvoering te plegen. Het batig saldo van de
gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude voor de kerntaak Gevulei per
1-1-2016 kan worden ingezet als startkapitaal aan de nieuwe stichting om voortvarend te
kunnen starten per 1-1-2016. Dit dient te worden uitgewerkt in het nog op te stellen
bedrijfsplan voor de nieuwe stichting.
aspecten
Organisatorische
Een stichting heeft doorgaans een ideëel doel. De stichting mag materiele of commerciële
activiteiten uitvoeren en daarbij een winstoogmerk kennen. De eventuele behaalde winsten
moeten binnen de stichting blijven en aangewend worden voor haar doelstelling en mogen
niet worden uitgekeerd aan derden. Bestuurders en oprichters van een stichting zijn niet in
loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers
in dienst hebben.
De stichting heeft een sociale doelstelling voor inwoners van de regio. Het is wenselijk om de
samenwerking met andere bedrijven met een sociale doelstelling te intensiveren. Zo kan de
stichting kringloopbedrijf Het Warenhuis actief de samenwerking zoeken met regionale
bedrijven die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, zoals de
Maregroep en de Zijl Bedrijven.
Het voorstel voor de stichting een bestuur in te stellen dat wordt gevormd door meerdere
personen die directe leiding geven aan de stichting. ln het dictum besluit is hierover een
besluitpunt opgenomen. De rol van directeur kan worden belegd bij een ambtenaar van een
van de deelnemende gemeenten. Dit wordt door de gemeenten Leiderdorp, Leiden,
Oegstgeest en Zoetenivoude nader uitgewerkt in de statuten van de stichting.
ln een jaarlijkse cyclus van begroting, kwartaalcijfers afgezet tegen de begroting, de
jaarrekening en een één op één gesprek tussen de Raad van Toezicht en de externe
accountant, accountmanager bank wordt het financiële toezicht op de stichting Het
Warenhuis geborgd. Een stichting met Raad van toezicht geeft de deelnemende gemeenten
meer waarborgen voor een transparante, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. ln het
dictum besluit is een besluitpunt opgenomen om over het instellen van een Raad van
Toezicht.
Personele aspecten
Binnen het huidige kringloopbedrijf Het Warenhuis is een 15- tal medewerkers in een vast
dienstverband aangesteld bij de Gevulei. Op dit personeel zijn de rechtspositieregelingen
van de gemeente Leiden van toepassing; dit betekent concreet dat de
Arbeidsvoonivaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal Statuut Gemeente
Leiden van toepassing zijn. indien de huidige gemeenschappelijke regeling eindigt en er een
nieuwe rechtsvorm wordt opgericht, zal dit tot consequentie hebben dat er een ontslagbesluit
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moet volgen bij de huidige regeling (is: Gevulei) en er een aanstellingsbesluit moet volgen bij
de nieuwe rechtsvorm (is: stichting Het Warenhuis 2016).
Hoewel de medewerkers bezwaar kunnen maken tegen het ontslagbesluit van 31 december
2015, is de verwachting dat hiervan géén gebruik zal worden gemaakt. Immers, de positie
annex het werk van de medewerkers blijft behouden in de nieuwe rechtsvorm, stichting Het
Warenhuis 2016.
In het kader van een goed werkgeverschap wordt voorgesteld om de stichting de opdracht te
geven om de vaste werknemers van het huidige kringloopbedrijf over te nemen en ze een
vergelijkbaar arbeidsvoonlvaardenpakket aan te bieden middels aansluiting bij de
Arbeidsvoonivaardenregeling gemeente Leiden (AVR) en het Sociaal statuut gemeente
Leiden en aansluiting bij het ABP Pensioenfonds. Dit dient te worden uitgewerkt in het nog
op te stellen bedrijfsplan en te worden vastgelegd in de statuten voor de nieuwe stichting.

6.

Juridische consequenties

De overgang van de werkzaamheden van een publiekrechtelijke organisatie
(gemeenschappelijke regeling) naar een privaatrechtelijke organisatie (stichting) is een
privatisering van het bedrijf. ln de statuten kan worden geregeld dat het bestuur
verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeente(n). De bestuurders zijn niet
aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van een onbehoorlijk
bestuur. Tot ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten
nodig is, als gevolg van een faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur
kan tot ontbinding besluiten, de voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten
geregeld. Dit dient te worden uitgewerkt in de nog vast te stellen statuten voor de nieuwe
süch¿ng.
7.

Communicatie

De bekendmaking van het collegebesluit geschiedt middels de B&W besluitenlijst.
8.

Medezeggenschag

De GR Gevulei heeft minder dan 50 werknemers in dienst. De GR heeft daarom geen
Ondernemingsraad. De werknemers dienen door de directie van de Gevulei geïnformeerd te
worden over de besluitvorming omtrent de toekomst van Het Warenhuis.

9.

Evaluatie

De stichting Het Warenhuis dient jaarlijks bij het aanbieden van de jaarstukken verslag uit te
brengen van de uitgevoerde activiteiten en de geleverde prestaties.
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Onderwerp:

RBS Beleidsplan

Leiderdorp,

9 oktober 2014

Participatiewet

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van 7 oktober 2014, nr. Z/14/004375/12040;
gezien het advies van het Politiek Forum van 27 oktober 2014;

*Z002581543
6*

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015 vast te
stellen en daarmee in te stemmen met:
a)

de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen naar werk toe te leiden,
bij voorkeur naar regulier werk;

b)

voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie op een andere wijze te
ondersteunen;

c)

de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;

d)

de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar te beleggen bij Project
JA;

e)

bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling het
accent te leggen op de doelgroep met een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het
Wettelijk Minimumloon;

f)

gebruik te maken van de nieuwe instrumenten loonkostensubsidie, no riskpolis en
beschut werk;

g)

de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3 uitgestroomde WSWmedewerkers;

h)

daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel plafond in te bouwen;

i)

maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratie-instrumenten te blijven inzetten;

j)

de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale activering af te schaffen;
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k)

prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;

l)

de werkgeversdienstverlening te intensiveren;

m)

bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers, werknemers, UWV en de
overige gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het
nog op te richten Werkbedrijf;

n)

uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en eventuele mutaties in de
rijksmiddelen;

o)

in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te stellen, waarbij het
door het rijk aangeleverde kader als basis dient.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 17 november 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Beleid Maatschappij

Leiderdorp,

Onderwerp:

Beleidsplan Participatiewet

Aan de raad.

Beslispunten

9 oktober 2014

*Z002551EC3
A*

1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015 vast te
stellen en daarmee in te stemmen met:

a) de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij
voorkeur naar regulier werk;
b) voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie op een andere wijze te
ondersteunen;
c) de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;

d) de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar te beleggen bij Project JA;
e) bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling het accent te
leggen op de doelgroep met een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het Wettelijk
Minimumloon;
f) gebruik te maken van de nieuwe instrumenten loonkostensubsidie, no riskpolis en beschut
werk;
g) de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3 uitgestroomde WSWmedewerkers;
h) daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel plafond in te bouwen;
i) maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratie-instrumenten te blijven inzetten;
j) de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale activering af te schaffen;
k) prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;
l) de werkgeversdienstverlening te intensiveren;
m) bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers, werknemers, UWV en de overige
gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het nog op te richten
Werkbedrijf;
n) uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en eventuele mutaties in de
rijksmiddelen;
o) in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te stellen, waarbij het door het
rijk aangeleverde kader als basis dient.
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Inleiding
1.a

In het kort
De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, is de opvolger van de
Wet werk en bijstand (WWB). De belangrijkste veranderingen zijn dat de toegang tot
de Wsw wordt afgesloten en dat de Wajong alleen toegankelijk wordt voor
jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De mensen die
geen aanspraak meer maken op de voorzieningen van Wsw en Wajong vallen vanaf
1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het centrale doel van de wet is om mensen
met arbeidsbeperkingen die nog wel arbeidsvermogen hebben toe te leiden naar
werk, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Gemeenten hebben de opdracht om
werkzoekenden te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Met het beleidsplan
geeft de gemeente Leiderdorp invulling aan deze opdracht. Het biedt de kaders en
keuzes waarbinnen de Participatiewet uitgevoerd gaat worden. Het beleidsplan is
voorbereid in nauwe samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio (Leiden,
Oegstgeest en Zoeterwoude) en DZB.

1.b

Voorgeschiedenis
De oorsprong van de Participatiewet ligt in het wetsvoorstel Wet werken naar
vermogen (Wwnv) van het toenmalige kabinet Rutte I. Na de val van het kabinet op
23 april 2012 werd het wetsvoorstel controversieel verklaard. Met het wetsvoorstel
Invoeringswet Participatiewet bouwt het huidige kabinet Rutte II voort op de
uitgangspunten van de Wwnv, zij het dat andere accenten zijn gelegd en de sociale
partners een duidelijk substantiëlere rol hebben gekregen bij de totstandkoming van
de wet. Ook bij de uitvoering van de diverse maatregelen spelen de sociale partners
een belangrijke rol. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn diverse afspraken
vastgelegd. Meest in het oog springende afspraak betreft het creëren van 125.000
extra banen voor mensen met een arbeidshandicap, die in de periode tot 2026
gefaseerd worden gerealiseerd, de zogenaamde garantiebanen (inmiddels banen
op grond van de banenafspraak geheten).

Bij de beleidsvoorbereiding Participatiewet is vanaf het begin nauw samengewerkt
met de gemeente Leiden. Deze samenwerking is in de loop van de tijd verbreed
naar de twee andere gemeenten in de Leidse regio, Zoeterwoude en Oegstgeest.
Het zwaartepunt bleef niettemin bij Leiden en Leiderdorp. Daarnaast is de
verbinding gezocht met de andere transities, met name de Wmo. Ten aanzien van
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de Instrumenten Loonkostensubsidie en de No-Riskpolis is regionaal afgestemd in
het PHO Sociale agenda/ Economische Zaken van Holland Rijnland van 2 juli 2014.

Het Beleidsplan is op 22 juli 2014 door ons college voor inspraak vastgesteld.
Gedurende de inspraakperiode zijn geen inspraakreacties ontvangen. De gemeente
Leiden heeft een tweetal inspraakreacties ontvangen: van de Adviesraad Werk en
Inkomen Leiden-Leiderdorp (de voormalige en samengevoegde cliëntenraden WWB
en Wsw) en van de Stichting ZON. De opmerkingen en vragen hebben op een
beperkt aantal plaatsen tot wijzigingen geleid. Die zijn uitsluitend tekstueel en
beogen vooral meer helderheid te bieden. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten
opzichte van het eerder vastgestelde Beleidsplan.
1.c

Samenhang beleidsvelden
De invoering van de Participatiewet maakt samen met de transities op het gebied
van jeugd en zorg onderdeel uit van het zogenoemde 3D-project. Waar van
toepassing is met een integrale bril naar de materie gekeken en zijn de
mogelijkheden om over deelgrenzen heen samen te werken verkend en nader
uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is het onderzoeken van de mogelijkheden om de
arbeidsmatige dagbesteding binnen de Wmo en het beschut werk binnen het
beleidsveld Werk en Inkomen samen te voegen. Daartoe is inmiddels bij DZB een
pilot gestart, in nauwe samenwerking met Gemiva en Stichting De Haardstee.

2

Beoogd effect
Het beleidsplan biedt het kader voor de uitvoering van de Participatiewet.

3

Argumenten
1-1 Biedt het beleidsmatige kader voor uitvoering van de Participatiewet
Binnen de Participatiewet hebben gemeenten ruimte voor het maken van eigen keuzes en
het leggen van accenten. De keuzes betreffen onder andere de vorm en inhoud van de
ondersteuning, de instrumenten en voorzieningen die daarvoor ingezet worden, de
bepaling wie tot de doelgroep behoort en de wijze van bepaling van de loonwaarde (in het
kader van de loonkostensubsidie).

1-2 Biedt inwoners en werkgevers helderheid
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Door het vaststellen van het beleid ontstaat er voor zowel inwoners als werkgevers
helderheid over welke keuzes de gemeente maakt, welke prioriteiten zij legt en op welke
wijze zij het instrument loonkostensubsidie ten behoeve van welke groepen inzet.

1-3 Bevestigt het eerder vastgelegde uitgangspunt
Bij de vaststelling van het Herontwerp van het sociaal domein is reeds vastgelegd dat de
beschikbare budgetten leidend zijn. Met vaststelling van het voorliggende beleidsplan
wordt dit uitgangspunt concreet herbevestigd.

4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
In het kader van de 3D-operatie is op basis van het in de gemeente Leiden gehanteerde
format een brede risico-inventarisatie voor Leiderdorp opgesteld, op het gebied van zorg,
jeugd en participatie. Naast de beschrijving van de mogelijke risico’s en de potentiële
gevolgen die deze kunnen hebben, is een inschatting van de omvang van het financiële
risico gemaakt en zijn beheersmaatregelen geformuleerd. De financieel omvangrijkste
risico’s op basis van de risico-inventarisatie zijn opgenomen in de risicoparagraaf in de
begroting.

5

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

6

Communicatie en participatie
Klanten zijn reeds en worden ook de komende periode via diverse media, zowel direct als
indirect geïnformeerd over de invoering van de Participatiewet, de gevolgen die dit heeft en
de keuzes die zijn gemaakt. De Adviesraad Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp blijft
betrokken bij de verdere uitwerking van maatregelen en zal waar nodig actief worden
gevraagd advies uit te brengen.

7

Kosten, baten en dekking
Er zijn geen directe kosten verbonden aan het vaststellen van het Beleidsplan. Als
uitgangspunt geldt dat de maatregelen binnen de bestaande door het rijk beschikbaar
gestelde middelen moeten worden uitgevoerd. Die middelen bestaan uit het Inkomensdeel,
(op basis van het nieuwe objectieve verdeelmodel), inclusief een extra budget voor de
groepen die voorheen in aanmerking kwamen voor Wajong en Wsw, een toevoeging aan
het Inkomensdeel ten behoeve van het instrument loonkostensubsidie, en het
Participatiebudget, inclusief de toegevoegde middelen voor extra begeleiding.
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Evaluatie
De eerste tussenevaluatie is voorzien voor het derde kwartaal 2016 (zie beslispunt 1o). We
hebben op dat moment anderhalf jaar ervaring met de Participatiewet. Een dergelijke
periode biedt voldoende basis om de (voorlopige) effecten van de gemaakte keuzes en
ingezette instrumenten te kunnen analyseren en beoordelen. Op grond van de
tussenevaluatie is het mogelijk bij te sturen of eerder gemaakte keuzes aan te passen.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen: Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015

Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2015
Naar regulier werk

Leiderdorp
Conceptversie: 1 oktober 2014

Mensen met een loonwaarde van minder dan 20% ........................ 10
Jongeren met arbeidsbeperkingen; Schoolverlaters uit het
Speciaal Onderwijs, Praktijkschool ................................................... 10

Inhoudsopgave

Instrumenten ......................................................................................... 10
1.

Premies .............................................................................................. 10

Inleiding............................................................................................... 3

Wel participatie, geen re-integratie ................................................. 11

Het algemeen belang .............................................................................. 3

Garantiebanen ................................................................................... 11

Wettelijk kader ....................................................................................... 4

Werkgeversbenadering ..................................................................... 12

Sociaal akkoord ....................................................................................... 4

Samenwerking in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland .............. 12

Het sociaal domein ................................................................................. 4

Gevolgen voor de gemeentelijke organisatie: transitie en
transformatie DZB ............................................................................. 12

Uitgangspunten................................................................................... 5
2.

Beleid per 1 januari 2015 .................................................................... 6

Financiën ............................................................................................ 14

Beslispunten .............................................................................................. 15

Doelgroepen ........................................................................................... 6

4.

Bijlage................................................................................................. 16

De omvang van de doelgroep............................................................. 7

Bestaande instrumenten ....................................................................... 16

Uitvoering ............................................................................................... 7

Toelichting bestaande Instrumenten................................................ 16

Opdracht DZB/Re-integratie Leiden................................................... 8

Nieuwe instrumenten ........................................................................... 18

Nieuwe instroom ................................................................................ 8

Lijst van afkortingen en begrippen ....................................................... 20

Mensen in de bijstand – geen afstand tot de arbeidsmarkt ............. 9
Mensen met arbeidsbeperkingen - loonwaarde is minder
dan 100% WML ................................................................................... 9
Beschut werk (20-40%) ....................................................................... 9
2

3.

Algemeen ................................................................................................ 6

1. Inleiding
Op 1 juli 2014 aanvaardde de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet
invoering Participatiewet. Ruim vier maanden eerder, op 20 februari
2014, ging de Tweede Kamer haar voor. De Participatiewet vervangt de
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en
de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (beter bekend
als Wajong) en treedt op 1 januari 2015 in werking. De belangrijkste
veranderingen zijn dat de toegang tot de Wsw wordt afgesloten en dat de
Wajong alleen toegankelijk wordt voor jonggehandicapten die volledig en
duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De mensen die geen aanspraak meer
maken op de voorzieningen van Wsw en Wajong vallen vanaf 1 januari
2015 onder de Participatiewet. Het centrale doel van de wet is dat veel
meer mensen met arbeidsbeperkingen, die nog wel arbeidsvermogen
hebben aan het werk gaan bij voorkeur bij reguliere werkgevers.
Gemeenten hebben de opdracht om werkzoekenden te ondersteunen bij
het zoeken naar werk. De gemeente Leiderdorp onderschrijft de ambitie
van de Participatiewet en geeft met dit beleidsplan invulling aan het doel
van de wet.
Bij de beleidsvoorbereiding is nauw samengewerkt binnen de Leidse
regio, waarbij alle gemeenten – Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en
Zoeterwoude – een inbreng hebben geleverd. De kansen, mogelijkheden
en risico’s die bij de implementatie van de Participatiewet een rol spelen
zijn tegen elkaar afgewogen. De keuzes voor bepaalde doelgroepen en
instrumenten – wie gaan we begeleiden naar werk en op welke wijze
doen we dat? – hebben immers gevolgen, niet alleen voor de doelgroep
3

zelf maar ook voor de gemeentelijke organisatie en (de verdeling) van het
(beschikbare) budget.
In opdracht van de gemeente Leiden heeft het bureau voor sociale
vraagstukken Radar een aantal (werk)scenario’s doorgerekend en
daarover gerapporteerd. De uitkomsten van dit onderzoek hebben mede
bijgedragen aan de inhoud van het beleidsplan en de keuzes die worden
gemaakt. Datzelfde geldt voor de door DZB opgestelde visie, waarin twee
mogelijke toekomstscenario’s nader zijn uitgewerkt.
Het beleidsplan geeft antwoord op de volgende vragen:






Wat gaat de gemeente doen om het doel van de Participatiewet,
het doen participeren van mensen in de samenleving bij voorkeur
via regulier werk, te realiseren?
Kiest de gemeente voor specifieke doelgroepen en welke
instrumenten worden ingezet?
Op welke wijze zetten wij de beschikbare middelen in?
Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie?

Het algemeen belang
Algemeen wordt aangenomen dat het hebben van werk positief bijdraagt
aan de welvaart, het welzijn en het welbevinden van mensen. Een hoge
participatiegraad vermindert maatschappelijke kosten, zoals kosten van
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, zorg en welzijn, Wmovoorzieningen et cetera. Hoe meer personen door werk actief
participeren, hoe beter dat is voor de samenleving als geheel. Het streven
is om het beleid zo in te richten dat zoveel mogelijk mensen daarvan

optimaal kunnen profiteren. Hiermee waarborgen we ook het belang van
de verschillende doelgroepen.

Wettelijk kader
Met de komst van de Participatiewet komt een einde aan de instroom in
de Wsw en kunnen jonggehandicapten met arbeidsvermogen geen
aanspraak meer maken op een Wajong-uitkering. Als deze mensen geen
ander inkomen of vermogen hebben, zijn zij aangewezen op de bijstand.
Voor hen gelden dezelfde regels als voor andere bijstandsgerechtigden.
Gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor hun re-integratie.
Dat geldt overigens eveneens voor de re-integratie van personen die geen
recht op een uitkering hebben. Mensen die op 31 december 2014 een
Wsw-dienstverband hebben behouden hun bestaande rechten. Hetzelfde
geldt grotendeels voor de mensen die op die datum vallen onder de
Wajong. Zij blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen
ondersteunen bij arbeidsinschakeling zijn in de wet de nieuwe
instrumenten loonkostensubsidie, ‘beschut werk-nieuw’ en de NoRiskpolis opgenomen.

private werkgevers 100.000 en de overheid 25.000 additionele banen
beschikbaar stellen voor mensen met arbeidsbeperkingen: de
garantiebanen. Het aantal banen loopt geleidelijk op tot in 2026 het
gestelde doel is bereikt. Per arbeidsmarktregio komt er een Werkbedrijf,
een netwerk waarin gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers
samenwerken aan het realiseren van de garantiebanen. Voorts is het
Werkbedrijf verantwoordelijk voor de methode van loonwaardebepaling
(in het kader van het nieuwe loonkostensubsidie-instrument) en de
invulling van de No Riskpolis. Leiderdorp valt onder de arbeidsmarktregio
Holland Rijnland1. De centrumgemeente binnen de arbeidsmarktregio – in
ons geval Leiden – heeft een actieve en initiërende rol in de ontwikkeling
van het Werkbedrijf en in het realiseren van de garantiebanen.

Het sociaal domein
De Participatiewet is een onderdeel van de drie decentralisaties in het
Sociaal Domein, de overdracht van taken op het gebied van jeugd, zorg en
werk van het Rijk naar de gemeenten. Bij de decentralisaties staan het
uitgaan van de eigen mogelijkheden (“eigen kracht”) van mensen en het
beginsel dat ‘iedereen meedoet’ centraal. De overdracht gaat gepaard
met forse bezuinigingen op het budget. Het beleidsplan geeft nadere
invulling aan de uitgangspunten van het herontwerp van het Sociaal
Domein.

1

Sociaal akkoord
Op 11 april 2013 sloten kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers het Sociaal Akkoord. Hierin is onder meer afgesproken dat
4

De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan
den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en
Zoeterwoude. Het Werkplein is gehuisvest in Leiden.

Uitgangspunten
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Er wordt voortgebouwd op de nota Toekomst van het Sociaal
Domein (vastgesteld 25 november 2013) en de uitgangspunten,
zoals geformuleerd in het Herontwerp van het Sociaal Domein
(vastgesteld 10 maart 2014);
De doelstelling van het beleid is dat zoveel mogelijk mensen
regulier aan het werk zijn;
Als (al dan niet gesubsidieerd) werk bij een reguliere werkgever
niet mogelijk is, spant de gemeente zich zo veel mogelijk zelf in
om een gesubsidieerde werkplek te bieden;
Als betaald werk niet mogelijk is, participeren mensen op een
andere manier;
Het beschikbare (rijks)budget is leidend. Dat geldt voor zowel het
inkomensdeel als het participatiebudget;
De gemeente laat het re-integratiebeleid voor mensen met een
uitkering op grond van de Participatiewet uitvoeren door Reintegratie Leiden, onderdeel van DZB;
Het re-integratiebeleid voor jongeren wordt, in het kader van het
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid, uitgevoerd door het
Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt);
De bestaande rechten van de huidige Wsw-populatie zijn
gewaarborgd;
Onder de Participatiewet wordt beschut werk – nieuwe stijl
aangeboden;
De invulling van de garantiebanen (i.c. de tijdens de Regio
Werktop in Naturalis van 10 februari 2014 door de Leidse Koepel
toegezegde 500 banen in 2020) is een speerpunt van beleid;
Alle Leiderdorpers wordt een kans geboden op participatie en
werk en de gemeente geeft waar mogelijk het goede voorbeeld,
bijvoorbeeld via het bieden van stageplaatsen, het in dienst
nemen van arbeidsgehandicapten en het werken met sociale



winst op aanbesteden, conform de afspraken zoals die binnen
Holland Rijnland in 2012 zijn gemaakt;
Het aantal mensen in de sociale werkvoorziening daalt met vijf à
zes procent per jaar. De rijkssubsidie per SE (standaard eenheid)
neemt tot 2019 stapsgewijs af.

2. Beleid per 1 januari 2015
Algemeen
De gedachte die ten grondslag lag aan het bijeenbrengen van de WWB,
Wsw en Wajong in één nieuwe wet, was dat de doelgroepen van de drie
verschillende wetten een grote gelijkenis vertonen. Zij bevinden zich allen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als gevolg van de huidige hoge
werkloosheid als gevolg van de economische crisis is het aantal mensen in
de bijstand waarvan op basis van opleiding of werkervaring mag worden
aangenomen dat zij op eigen kracht in staat zijn om werk te vinden sterk
gestegen. De verscheidenheid in het bijstandsbestand is daarom de
laatste jaren weer sterk toegenomen. De doelgroep is groter, maar door
bezuinigingen van het Rijk is het participatiebudget kleiner. Er is kortom
simpelweg minder te besteden.

met beperkingen. Die is nu te laag (36% versus 67 % totaal)2 en de laatste
jaren zelfs nog afgenomen.
Technisch gezien is de Participatiewet een aanpassing op een beperkt
aantal punten van de WWB. De opdracht voor het college om personen
die algemene bijstand ontvangen, te ondersteunen bij arbeidsinschakeling
is dan ook in de wet gehandhaafd. Deze traditionele doelgroep die voor
het een groot deel bestaat uit werkzoekenden zonder arbeidsbeperkingen
blijft dus de verantwoordelijkheid van de gemeente. In het beleidsplan
worden om die reden alle doelgroepen van de wet meegenomen. Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt naar loonwaarde, waarbij ook het accent
van de wet op mensen met een arbeidsbeperking tot uitdrukking komt.
We gaan uit van drie hoofdgroepen:
1

mensen met een loonwaarde van tenminste 100% die:
a. zonder gemeentelijke inzet aan het werk gaan
b. met inzet van Re-integratie Leiden aan het werk gaan

2

mensen die tijdelijk enige ondersteuning ontvangen in de vorm
van bemiddeling en/of scholing (80-100% loonwaarde). Hier gaat
het om tijdelijke instrumenten (bijvoorbeeld een tijdelijke
opstapsubsidie) die worden ingezet om de werkgever over de
streep te trekken

3

mensen die permanent ondersteuning ontvangen met een
loonwaarde van:
a. 60-80%
b. 40-60%

Doelgroepen
De centrale doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met
arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, zoveel mogelijk naar regulier
werk. De nadruk in de communicatie vanuit het Rijk over de
Participatiewet ligt op toename van de arbeidsparticipatie van mensen

2

6

Bron: Memorie van Toelichting wetsvoorstel Quotumwet

c. 20-40%
d. < 20%: mogelijkheden van arbeidsmatige dagbesteding.
Een bijzondere groep wordt gevormd door degenen met de indicatie
‘beschut werk’.3 De indicatie staat los van de loonwaarde, maar in het
algemeen ligt de loonwaarde op maximaal 40% van het wettelijk
minimumloon (WML).

De omvang van de doelgroep
Grondslag

Aantal

WWB / IOAW / IOAZ 2014*

343*

waarvan vrijgesteld van arbeidsverplichting

95

Wsw 2014

130

Nieuwe instroom voorheen Wajong of Wsw**

17

Arbeidsmatige dagbesteding

10 (schatting)

*aantal personen met een uitkering
**11 Wsw en 6 Wajong.

De totale omvang van de doelgroep Participatiewet inclusief de Wswmedewerkers (die een baan hebben) en exclusief niet3

Beschut werk : werk voor personen die uitsluitend in een beschutte omgeving
onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie
hebben
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uitkeringsgerechtigden, omvat voor Leiderdorp in 2015 tegen de 500
personen. Van hen is naar schatting ruim de helft niet in staat om
zelfstandig het minimumloon te verdienen. De huidige groep
bijstandsontvangers is niet ingedeeld naar loonwaarde. De indeling op de
participatieladder geeft slechts een indicatie van de loonwaarde. Een
betrouwbare onderverdeling naar loonwaarde kan op dit moment nog
niet worden gemaakt. De komende jaren zal dit in toenemende mate wel
mogelijk zijn.
Als het economisch herstel doorzet en het aantal banen weer toeneemt is
het niet onwaarschijnlijk dat het aantal bijstandsuitkeringen in Leiderdorp
weer snel daalt naar een voor Leiderdorp ‘normaal’ niveau van rond de
260 uitkeringen. De toekomst kent echter ook veel onzekerheid, met
name omdat de bezuinigingen in de zorg en dienstverlening, sectoren
waar veel mensen in de Leidse regio een baan hebben, nog moeten
worden doorgevoerd.
Economische ontwikkelingen hebben uiteindelijk meer invloed op de
omvang van de bijstandspopulatie dan gemeentelijk beleid. Bij een krappe
arbeidsmarkt is er meer ruimte om te investeren in mensen met
beperkingen.

Uitvoering
De gemeente richt haar inspanningen op de hele, brede doelgroep van de
wet maar legt daarbij, in de geest van de Participatiewet, het accent op de
doelgroep met een loonwaarde van 20 tot 80 procent van het
minimumloon. De inspanningen van de gemeente om mensen naar

regulier werk te begeleiden zijn in het bijzonder gericht op deze brede
middengroep. Met het beschikbare (beperkte) budget is het echter niet
realistisch om te veronderstellen dat iedereen die voor ondersteuning in
aanmerking komt ook ondersteuning krijgt. Dit geldt temeer als het om
dure voorzieningen gaat. Dat lukt overigens nu evenmin. Om die reden
kiezen we ervoor om voor bepaalde voorzieningen vooraf een
budgetplafond vast te stellen. Dat geldt in ieder geval voor beschut werk.

Opdracht DZB/Re-integratie Leiden
De uitvoering van de Participatiewet, voor zover het gaat om het aan het
werk helpen van werkzoekenden, is in beginsel belegd bij DZB/Reintegratie Leiden (RL). Daarmee is sprake van voortzetting van de
bestaande situatie. DZB krijgt de opdracht mee om werkzoekenden zoveel
mogelijk bij reguliere werkgevers te plaatsen. DZB/RL heeft als uitvoerder
van de sociale werkvoorziening en als re-integratiebedrijf ruime ervaring
met bemiddeling en begeleiding van alle doelgroepen. DZB/RL werkt
intensief samen met de medewerkers van het team Werk en Inkomen
(onderdeel van de gemeenschappelijke sociale dienst), die belast zijn met
de intake en het uitkeringenbeheer. DZB/RL kent daarnaast een actieve
werkgeversbenadering en zoekt continu naar nieuwe
samenwerkingsverbanden om daadwerkelijk zoveel mogelijk mensen
regulier aan het werk te krijgen.
Ten aanzien van de diversiteit in doelgroepen, hanteren we onderstaande
indeling en bijbehorende activiteiten.
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Nieuwe instroom
De aantallen werkzoekenden die voorheen instroomden in Wsw of
Wajong en nu een beroep doen op de Participatiewet stromen heel
geleidelijk in. Dat betekent in de beginperiode een heel beperkte
verandering in de samenstelling van de doelgroep ten opzichte van de
huidige nieuwe instroom boven 27 jaar, die de intake-procedure bij Werk
en Inkomen doorloopt (jongeren gaan naar het Project JA). Na het
indienen van een aanvraag worden nieuwe klanten tijdens een
(verplichte) collectieve bijeenkomst geïnformeerd over rechten en
plichten. Daarop volgt een periode van gemiddeld zes weken en maximaal
drie maanden waarin de klant zelf op zoek gaat naar werk. Als het niet
lukt werk te vinden worden zij doorgestuurd naar RL voor een
analysetraject en/of bemiddeling. De mogelijkheden daartoe worden
overigens financieel beperkt door de hoogte van het beschikbare reintegratiebudget. Deze procedure wordt werkende weg bijgeschaafd en
verbeterd.
Uitkeringsaanvragers van wie direct duidelijk is dat zij ondersteuning bij
arbeidsinschakeling nodig hebben, stromen verplicht door naar RL voor
analyse, begeleiding en bemiddeling. Ook hier geldt: zolang de
beschikbare middelen dit mogelijk maken. Met de huidige instrumenten
(dus nog zonder de nieuwe loonkostensubsidie) lukt het om via deze
route mensen uit de uitkering naar werk of onderwijs te laten
(uit)stromen. De verplichting om zich te melden bij RL heeft ook een
poortwachtersfunctie. In 2013 bijvoorbeeld zagen van de 66
Leiderdorpers die werden doorverwezen er uiteindelijk 3 af van de
aanvraag van een bijstandsuitkering (op jaarbasis een besparing van ruim
€ 45.000).

Onderzoek naar lange termijneffecten van re-integratie wijst uit dat voor
bijstandsgerechtigden ‘arbeidsbemiddeling’ het meest effectieve
instrument is. Arbeidsbemiddeling is een kerntaak van RL. Bovendien zijn
er positieve ‘bijeffecten’, zoals het verwerven werknemersvaardigheden
en -competenties, eventueel scholing, het opdoen van sociale contacten,
et cetera. In dit kader is in 2014 een samenwerking gestart tussen de
gemeente Leiden en uitzendbureau Randstad, onder de titel Leidse kracht
powered by Randstad, waarbij na de intakeprocedure klanten bemiddeld
worden naar werk. Dit project, gericht op klanten met een kleine afstand
tot de arbeidsmarkt, loopt door in 2015 en is aanvullend op de in het
beleidsplan opgenomen voorzieningen. Leiderdorp zal mede op basis van
de financiële mogelijkheden en in het kader van het MAU4-verbeterplan
later dit jaar besluiten of hierbij wordt aangesloten.

Mensen in de bijstand – geen afstand tot de arbeidsmarkt
We doen nadrukkelijk een beroep op de zelfredzaamheid van onze
inwoners, conform de uitgangspunten in het Herontwerp van het sociaal
domein. Mensen gaan zelf actief op zoek naar werk. Voor de mensen met
goede kansen op de arbeidsmarkt is de digitale dienstverlening van het
UWV op het werkplein/werkgeversservicepunt beschikbaar. Dit geldt ook
voor mensen met een Anw-uitkering en Nuggers. De wet verplicht de
gemeente deze twee groepen eveneens te ondersteunen bij de
arbeidsinschakeling, maar de mate waarin en de wijze waarop zij deze
4

MAU staat voor meerjarige aanvullende uitkering, een voorziening vanuit het
rijk voor gemeenten die gedurende een aaneensluitende periode van drie jaar
worden geconfronteerd met een tekort op het Inkomensdeel. Leiderdorp heeft in
2014 een MAU-aanvraag ingediend.
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verplichting invult, is vrij. Wij kiezen ervoor deze mensen, buiten
bovengenoemde voorzieningen, geen extra ondersteuning te bieden,
tenzij iemand langer dan drie maanden bijstand heeft ontvangen. Dit is
voortzetting van het bestaande beleid, waarbij wij ook hier mensen de
eigen regie laten nemen. Op deze hoofdregel kunnen wel uitzonderingen
worden gemaakt. Als een kleine investering iemand uit de uitkering helpt,
is het mogelijk die te doen.

Mensen met arbeidsbeperkingen - loonwaarde is minder dan
100% WML
In lijn met het doel van de Participatiewet kiest Leiderdorp ervoor bij de
uitvoering van re-integratie het accent te leggen op de mensen met
beperkingen en/of een loonwaarde beneden het WML. Met inzet van
onder meer loonkostensubsidie en begeleiding gaan wij deze mensen
toeleiden naar banen bij gewone werkgevers. De doelstelling is dat zij
doorgroeien naar het niveau waarop zij wel het WML kunnen verdienen.
Veel mensen zullen echter dat niveau niet bereiken en daardoor langdurig
aanspraak maken op loonkostensubsidie. Daarmee ligt een deel van het
te besteden budget voor langere tijd vast.

Beschut werk (20-40%)
Er zijn ook mensen van wie niet verwacht kan worden dat zij op het
niveau van het WML zullen komen en die niet kunnen functioneren in een
gebruikelijke werkomgeving. Voor deze groep is beschut werk een manier
om te participeren. Het Rijk houdt rekening in de financiering met een
derde vervanging van de uitstroom uit de Wsw-oud door beschut nieuw.
Deze één op drie vervanging gaan wij in beginsel ook in Leiderdorp
uitvoeren. Op basis van de uitstroom de afgelopen jaren gaat het in

Leiderdorp om gemiddeld één plaats beschut nieuw per jaar. Het UWV
beoordeelt op voordracht van de gemeente of iemand voor beschut werk
in aanmerking komt. De gemeente draagt de werkzoekende alleen voor
als er een werkplek is. De werkplek is in de regel bij DZB, maar kan ook
ergens anders, zelfs bij een reguliere werkgever, worden georganiseerd.

Mensen met een loonwaarde van minder dan 20%
Voor mensen zonder loonwaarde zijn sociale activeringstrajecten of
arbeidsmatige dagbesteding mogelijkheden tot (maatschappelijke)
participatie. Arbeidsmatige dagbesteding is één van de begeleidingstaken
die in het kader van de decentralisaties worden overgeheveld van Rijk
naar gemeenten. De vanaf 1 januari 2015 WMO-gefinancierde
voorzieningen worden zoveel mogelijk ‘in de wijken’ aangeboden.
Arbeidsmatige dagbesteding kan ook in combinatie met beschut werk in
de wijk of in het SW-bedrijf worden georganiseerd. DZB is in
samenwerking met zorgaanbieders hiermee aan het experimenteren.

Jongeren met arbeidsbeperkingen; Schoolverlaters uit het
Speciaal Onderwijs, Praktijkschool
De begeleiding van jongeren tot 27 jaar in het (regionale) Project JA
zetten wij ook vanaf 2015 voort. Meer nog dan nu het geval is zal Project
JA te maken krijgen met jongeren met arbeidsbeperkingen. Het is
derhalve van groot belang dat er intensief contact plaatsvindt met de
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)/Praktijkonderwijs,
zodat altijd sprake is van een warme overdracht. De expertise van het
UWV met jongeren met een Wajong-uitkering en van DZB met jonge
WSW-ers is daarbij van grote waarde. De gemeente verstevigt (samen
met de gemeenten binnen de Leidse regio) waar nodig de samenwerking
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met onderwijs en organisaties die ondersteuning geven aan jongeren, als
preventieve manier om de instroom in de uitkering te voorkomen.

Instrumenten
In de bijlage staat een overzicht van re-integratie-instrumenten. Het
begrip re-integratie-instrument is hier ten behoeve van de volledigheid
ruim geïnterpreteerd. De Participatiewet introduceert een aantal nieuwe
instrumenten (loonkostensubsidie, no-riskpolis en beschut werk nieuw)
en geeft de gemeenten de ruimte om zelf keuzes te maken. In de nieuwe
re-integratieverordening zijn zowel de bestaande als de nieuwe
instrumenten opgenomen. In principe biedt de gemeente aan wat in het
individuele geval nodig is. We handhaven de mogelijkheid om de
bestaande instrumenten (met uitzondering van de premies, zie hierna) te
gebruiken, omdat we daarmee meer maatwerk kunnen bieden. Welke
instrumenten het best aan welke doelgroepen gekoppeld kunnen worden,
wijst de praktijk uit. Zie verder het overzicht in de bijlage.
Juist om de middengroep voor reguliere werkgevers aantrekkelijk te
maken zijn speciaal in de wet de loonkostensubsidie en de no-riskpolis
opgenomen.

Premies
Op basis van de bestaande regelgeving5 worden de volgende premies
verstrekt:
 Premie Participatieplaats: € 200 na zes maanden
5

Beleidsregels premies WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2008 en reintegratieverordening gemeente Leiderdorp 2011 (en wijzigingsbesluit 2012).






Premie Sociale Activering: € 300 per kalenderjaar
Stimuleringspremie bij het afronden van een onderdeel van een
trajectplan, het lopen van een stage of het verrichten van
deeltijdarbeid: € 500 per onderdeel
Uitstroompremie bij uitstroom naar duurzame reguliere of
gesubsidieerde arbeid (inclusief Wsw) voor een periode van meer
dan zes maanden: bij uitkeringsduur, korter dan een jaar € 500;
bij uitkeringsduur van 1 tot 3 jaar € 1.000; en bij een
uitkeringsduur van meer dan drie jaar € 1.500

Van de hier genoemde premies wordt, op grond van artikel 10a, 6e lid van
de Participatiewet6, vanaf 2015 alleen de premie participatieplaats nog
uitgekeerd. De overige drie worden per 1 januari 2015 afgeschaft. In de
loop der jaren sinds de invoering van de premies in de jaren negentig van
de vorige eeuw zijn de arbeidsverplichtingen in de opeenvolgende
bijstandswetten steeds meer benadrukt. Het is niet langer opportuun om
iemand te belonen voor het aanvaarden van betaald werk of het
voltooien van een trajectplan. De persoon die aan het werk gaat of een
traject doorloopt, doet immers niet meer dan wat van hem verwacht
wordt. De laatste uitstroompremie zal dus in juni 2015 worden
uitgekeerd.

Wel participatie, geen re-integratie
Binnen de Leidse regio verkennen we, in samenwerking met organisaties
op het maatschappelijk terrein, de mogelijkheden van nieuwe vormen van

participatie in de wijk, als re-integratie of werk nog niet aan de orde is.
Niet direct op re-integratie gerichte vormen van participatie zijn
vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale activeringstrajecten, dagbesteding
en de tegenprestatie. Hier raken de Participatiewet en WMO elkaar. Ze
zijn stuk voor stuk belangrijk voor de maatschappelijke participatie van
onze doelgroep.

Garantiebanen7
De afspraak in het Sociaal Akkoord over de 125.000 garantiebanen is
vooralsnog de belangrijkste basis voor een succesvolle uitvoering van de
Participatiewet. In de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude) hebben de gezamenlijke
ondernemersverenigingen, verenigd in de Leidse Koepel, tijdens de Regio
Werktop op 10 februari 2014, tot 2020 vijfhonderd banen toegezegd. Op
basis van de inwonersaantallen is aannemelijk dat hiervan circa 65 banen
zullen toevallen aan inwoners van Leiderdorp.
In de Werkkamer, een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG) en
sociale partners, is afgesproken dat garantiebanen in eerste instantie
beschikbaar komen voor mensen met een Wajong-uitkering en mensen
met een Wsw-indicatie die ultimo 2014 op de wachtlijst staan. Hoewel
het voordeel van deze banen daarmee voor een groot deel toevloeit naar
het UWV, zullen ook de gemeenten alert blijven om de banen te
vervullen. Zodra in de geprioriteerde groepen geen geschikte kandidaat
7

6

e

Participatiewet, artikel 10a, 6 lid. Artikel 8a bepaalt dat de gemeenteraad bij
verordening daartoe regels vaststelt.
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De formele benaming is Banen op grond van de banenafspraak. Voor het gemak
hanteren we in het beleidsplan het inmiddels ingeburgerde en makkelijker in het
gehoor liggende garantiebanen.

beschikbaar is, zal de gemeente een kandidaat voordragen uit de overige
doelgroepen. Het is belangrijk om budget te reserveren voor begeleiding
of andere instrumenten, in het geval zich mogelijkheden aandienen.
Daarmee voorkomen we dat als een werkgever zich meldt voor het
invullen van een garantiebaan, de gemeente geen budget heeft om de
garantiebaan bij die werkgever te helpen realiseren.
Samen met werkgevers zullen nieuwe vormen van publiek private
samenwerking worden ontwikkeld om de invulling van garantiebanen
voor de werkgever en de werkzoekende aantrekkelijk te maken. Daarbij
denken we aan leerwerkbanen, arbeidspools en joint-ventures.
Overigens reikt de ambitie verder dan het aantal reeds toegezegde
garantiebanen. De gemeente spant zich nadrukkelijk in om zoveel
mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij gewone werkgevers aan
het werk te krijgen.

Werkgeversbenadering
Het is uitermate belangrijk dat werkgevers positief betrokken zijn bij de
uitvoering van de Participatiewet. Dat geldt niet alleen voor de
garantiebanen. Daarom is werkgeversbenadering een speerpunt van
beleid. Deze taak is in eerste instantie belegd bij DZB/RL, maar zal in veel
meer geledingen en op alle niveaus in de gemeentelijke organisatie
moeten worden opgepakt. Onze wethouders zijn de ambassadeurs van
ons participatiebeleid. De toegezegde garantiebanen zijn een begin, maar
de werkelijke aantallen mensen die aan regulier werk geholpen moeten
worden zijn veel groter.

12

Werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
oppakken kunnen daarvoor bij DZB terecht. DZB kent de bedrijven, werkt
bedrijfsmatig en zorgt voor een snelle en goede match van werkzoekende
en werkgever met eventuele begeleiding na de plaatsing. DZB is goed
aangesloten op het regionale netwerk van gemeenten zodat vacatures en
werkzoekenden in de hele regio binnen bereik zijn. DZB zoekt daarnaast
de samenwerking met de andere sociale werkvoorzieningsbedrijven in de
regio, Maregroep en SWA.

Samenwerking in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland
In het nog op te richten Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio HollandRijnland gaan de gemeenten met werkgevers en werknemers
samenwerken. In aanvullende wetgeving wordt nog geregeld over welke
onderwerpen voor de uitvoering van de Participatiewet in ieder geval
afspraken moeten worden gemaakt. Dat betreft in ieder geval de
garantiebanen, een marktbewerkingsplan, de loonkostensubsidie en de
no-riskpolis. Holland Rijnland heeft voor de uitwerking van de
onderwerpen loonkostensubsidie en no-riskpolis de notitie Instrumenten
Loonkostensubsidie en de No-Riskpolis opgesteld. De notitie is een
gezamenlijk product van de Holland Rijnland gemeenten en het UWV.
Voor het overige moeten de rol van het Werkbedrijf en zijn bijdrage aan
een goed functionerende regionale arbeidsmarkt nog worden uitgewerkt.

Transitie en transformatie DZB
De invoering van de Participatiewet heeft voor de Wsw-ers die bij DZB
werken twee belangrijke gevolgen.

1)
De rijksbijdrage voor de bestaande Wsw-ers wordt
gefaseerd afgebouwd van € 26.100 per SE in 2013 tot € 23.154
per SE in 2020.
2)
De regeling wordt per 2015 gesloten voor nieuwe
instroom, waardoor de Wsw-populatie met circa zes procent per
jaar zal krimpen.

De DZB-organisatie en het gebruik ervan zal hierop dus moeten worden
aangepast. De gemeente Leiden kiest voor brede inzet van de DZB
organisatie om zoveel mogelijk werkzoekenden in het kader van de
Participatiewet naar zo regulier mogelijk werk te helpen. Dit geldt zowel
voor nieuwe instromers als voor de bestaande uitkeringsgerechtigden en
Wsw-medewerkers. DZB zorgt verder dat niet alleen de mensen die nu op
de Wsw zijn aangewezen een werkplek behouden, maar organiseert
tevens werk voor een deel van degenen die (nog) niet op de reguliere
arbeidsmarkt aan de slag kunnen (beschut werk en social firm). DZB
streeft ernaar om het bedrijfsleven hier zoveel mogelijk bij te betrekken.
DZB blijft investeren in werkgeverscontacten, die bij de uitvoering van de
Participatie steeds belangrijker worden en is primaire gesprekspartner
voor de werkgevers als het om de arbeidsmarkt gaat. De kosten die
gemoeid zijn met de huidige Wsw worden zoveel mogelijk terugverdiend.
DZB zoekt samenwerking op haar eigen activiteiten met private
ondernemers en is tevens "makelaar" op gebied van social return on
investment (SROI) en invulling van de garantiebanen. Tevens werkt DZB
aan de optie om met zorgaanbieders arbeidsmatige dagbesteding
voordeliger aan te bieden. De verschillende onderdelen van DZB
versterken elkaar binnen dit scenario, hetgeen naast efficiency- ook
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belangrijke synergievoordelen oplevert. Op basis van de Leidse versie van
dit beleidsplan werkt DZB een en ander nader uit in een uitvoeringsplan.
De keuzes die Leiden maakt ten aanzien van de toekomstige inzet van DZB
zijn van invloed op de bedrijfsvoering van het SW-bedrijf, zowel aan de
kosten- als aan de batenkant. Dat werkt door in de prijzen per product die
Leiderdorp de komende jaren moet betalen. Overigens is dat in andere
(sub)regio’s niet anders.

3. Financiën
Op basis van de beschikbare gegevens in het wetsontwerp en de
circulaires van het Rijk is een overzicht gemaakt van de verwachte
budgetten tot en met 2018. Het totaalbudget voor Leiderdorp (Wsw, reintegratie, begeleiding nieuw beschut en begeleiding voorheen Wajong)
daalt van € 3.171.000 in 2014 naar € 2.684.000 in 2018, een afname van
ruim 15%. Het budgetdeel Wsw-oud daalt in die periode met € 487.000.
Het overige participatiebudget, waaruit ook de voorziening beschut werk
nieuwe stijl en de re-integratie van de groep die voorheen in de Wajong
stroomde moet worden betaald, stijgt met circa € 78.000, ruim
onvoldoende om de daling van het Wsw-budget te compenseren.
Uitgangspunt is dat de decentralisaties binnen het door het rijk
beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd. Anders dan in de
gemeente Leiden is geen ruimte voor een ‘zachte landing’, het door
middel van inzet van eigen middelen verzachten van de (financiële)
gevolgen van de decentralisaties.
Hieruit blijkt eens te meer hoe beperkt de middelen zijn. Op de
achtergrond speelt altijd de onzekerheid over de hoogte van het macrouitkeringenbudget (BUIG-budget) dat op basis van resultaten uit het
verleden, aannames en voorspellingen continu wordt bijgesteld. Aan het
BUIG-budget wordt ten behoeve va de loonkostensubsidie en begeleiding
nog wel een door de jaren heen oplopend bedrag toegevoegd. Op dit
moment is de omvang van deze bedragen helaas nog niet duidelijk.
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Meerjarenbegroting na meicirculaire/kaderbrief (x 1.000)

Participatiebudget
re-integratie
Participatiebudget
Wsw
Totaal

2014
€ 336*

2015
€ 350

2016
€ 377

2017
€ 396

2018
€ 414

€ 2.835

€ 2.684

€ 2.540

€ 2.402

€ 2.270

€ 3.171

€ 3.034

€ 2.917

€ 2.798

€ 2.684

* exclusief middelen volwasseneneducatie, die per 2015 worden overgeheveld
naar de centrumgemeente

Beslispunten
Ter uitvoering van de Participatiewet stellen wij de gemeenteraad voor in
te stemmen met:
a) de ambitie van de Participatiewet om zo veel mogelijk mensen
naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk;
b) voor degenen voor wie regulier werk niet mogelijk is participatie
op een andere wijze te ondersteunen;
c) de uitvoering van het re-integratiebeleid te beleggen bij DZB;
d) de uitvoering van het re-integratiebeleid voor jongeren tot 27 jaar
te beleggen bij Project JA;
e) bij gebrek aan middelen om iedereen te ondersteunen bij
arbeidsinschakeling het accent te leggen op de doelgroep met
een loonwaarde tussen 20 en 80 procent van het Wettelijk
Minimumloon;
f) gebruik te maken van de nieuwe instrumenten
loonkostensubsidie, no riskpolis en beschut werk;
g) de instroom in beschut werk te stellen op maximaal 1 op 3
uitgestroomde WSW-medewerkers;
h) daarnaast voor beschut werk een (jaarlijks bij te stellen) financieel
plafond in te bouwen;
i) maatwerk te leveren door ook de huidige re-integratieinstrumenten te blijven inzetten;
j) de uitstroompremie, stimuleringspremie en de premie sociale
activering af te schaffen;
k) prioriteit te geven aan de invulling van garantiebanen;
l) de werkgeversdienstverlening te intensiveren;
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m) bij de uitvoering van de participatiewet met werkgevers,
werknemers, UWV en de overige gemeenten in de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland samen te werken in het nog
op te richten Werkbedrijf;
n) uit te gaan van het bestaande financiële meerjarenkader en
eventuele mutaties in de rijksmiddelen;
o) in het derde kwartaal van 2016 een eerste tussenevaluatie op te
stellen, waarbij het door het rijk aangeleverde kader als basis
dient.

Social Return

Brede doelgroep
participatiewet

Huidige SWinstrumenten,
detachering,
groepsdetachering, werken
op locatie
Speciale
projecten

Loonwaarde 2080%

4. Bijlage
Bestaande instrumenten
Instrument

Doelgroep

Analyse

Brede doelgroep
participatie-wet
Participatieplaats Enige afstand
Loonwaarde 6080%

Financieringsbron
Participatiebudget
Participatiebudget

Bemiddeling
(ook i.s.m
Uitzendbureaus)

Loonwaarde
vanaf 80%

Participatiebudget

Scholing,
opleiding,
vaardigheidstraining, etc.
Leerwerktraject

divers

Participatiebudget

Loonwaarde 60100%

Participatiebudget

Tijdelijke
loonkostensubsidie
(Opstapsubsidie)
No-Riskpolis

Loonwaarde 60100%

Participatiebudget

Huidige
doelgroep WWB

Participatiebudget
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Aard van de
kosten
analyse
Begeleiding +
uitkering +
premie +
scholing
Bemiddeling

Jobcoach

Divers, bijv.
jongeren, 55+,
dak- en
thuislozen, exgedetineerden
Loonwaarde<80%

Aanpassingen op
de werkplek

Mensen met
beperkingen

Reguliere
uitvoeringskosten
Participatiebudget

Salaris +
Begeleiding

Participatiebudget
ESF-subsidie

Divers

Participatiebudget
Participatiebudget

Begeleiding
In natura

Scholing

Toelichting bestaande Instrumenten
Begeleiding+
uitkering of
salaris+ scholing
Subsidie
werkgever

Premie

Bij instrumenten waar wij al gebruik van maken, worden aantallen
deelnemers vermeld, zodat een beeld ontstaat van de omvang van het
gebruik. Soms zit er overlap in. Op onderdelen, zoals bijvoorbeeld
groepsdetachering kunnen aantallen sterk wisselen.
Analyse
In de re-integratiepraktijk is de analyse een dynamisch proces waarin de
consulent in het participatiecentrum systematisch relevante informatie
verzamelt over de werkzoekende. Het gaat vooral om ‘leren kennen’ van
de werkzoekende, kennis verwerven van zijn/haar kwaliteiten en
competenties.

Het Participatiecentrum gaat uit van maximaal 1.000 deelnemers per jaar,
waarbij het streven is dat er uiteindelijk 400, eventueel na een
vervolgtraject, uitstromen naar werk of opleiding. Voor Leiderdorp ging
het in 2013 om een instroom van 66, waarvan er 16 zijn uitgestroomd
naar werk of scholing.
Participatieplaats
De gemeente kan uitkeringsgerechtigden een participatieplaats
aanbieden. De klanten werken maximaal 2 jaar met behoud van uitkering
bij de gemeente of in het bedrijfsleven aan hun terugkeer op de
arbeidsmarkt. Bij een participatieplaats moet het gaan om additionele
arbeid. Aan mensen zonder startkwalificatie die werken op een
participatieplaats wordt scholing of een opleiding aangeboden, tenzij dit
niet bijdraagt aan hun kansen op de arbeidsmarkt. Na iedere periode van
6 maanden werken op een participatieplaats kent de gemeente een
premie van € 200 toe, als degene op de participatieplaats voldoende heeft
gedaan om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Leiderdorp heeft
in 2011 in de Re-integratieverordening eigen aanvullende regels voor
participatieplaatsen opgenomen. Deze zijn ongewijzigd in de nieuwe Reintegratieverordening overgenomen.
In 2013 werkten in totaal 66 mensen op een participatieplaats. 33
deelnemers zijn gestart en 41 zijn gestopt. Voor Leiderdorp zijn die cijfers
2, 0 en 0.
Bemiddeling
Bemiddeling naar werk bij reguliere werkgevers en matching van de
werkzoekenden op openstaande vacatures. DZB/RL onderhoudt een groot
netwerk met bedrijven en instellingen in de regio en is op de hoogte van
alle vacatures. Bedrijven worden ook benaderd met voorstellen hoe zij
door het werk anders te organiseren nieuwe banen kunnen creëren en
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ook efficiënter kunnen werken. Om nog meer mensen regulier aan het
werk te helpen, wordt met Randstad uitzendbureau een gezamenlijk
matchingsteam opgezet. Dit project is nog in de opstartfase.
In 2013 werden ± 16 Leiderdorpers geplaatst bij reguliere werkgevers. Er
is een overlap met andere instrumenten.
Scholing / Cursus (taallessen)
Scholing kan de kans op duurzaam werk vergroten. De scholing moet
relevant zijn voor de arbeidsmarkt en passen bij de individuele
mogelijkheden van de werkzoekende.
In 2013 ging het in totaal om 316 cursussen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt naar gemeente.
Leerwerktraject
Leren en werken worden gecombineerd. Hiermee wordt een tekort aan
scholing en een tekort aan werkervaring gecombineerd aangepakt. Er zijn
drie trajecten: Horeca, Klussenteam en Orde & Veiligheid. In 2013 waren
er 62 deelnemers. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gemeente.
Tijdelijke (opstap) loonkostensubsidie
De werkgever ontvangt gedurende maximaal 2 jaar een subsidie in de
loonkosten. Het eerste jaar bedraagt deze subsidie 40% van het WML, het
tweede jaar daalt dit naar 15% van het WML. In 2013 zijn 5 Leiderdorpers
via een tijdelijke Opstapsubsidie geplaatst.
No-Riskpolis
De gemeente kan het risico op uitval wegens ziekte dat werkgevers lopen
door iemand met een handicap of chronische aandoening in dienst te
nemen afdekken door voor deze persoon een ‘no-riskpolis’ af te sluiten.
De polis is indien gewenst ook beschikbaar voor mensen zonder

arbeidsbeperking. Onder de Participatiewet wordt een nieuwe No-Risk
polis geïntroduceerd die waarschijnlijk op een veel grotere schaal zal
worden ingezet.
Social Return
Bij aanbestedingen van de gemeente wordt in het bestek een sociale
paragraaf opgenomen. Het doel is dat werkzoekenden de kans krijgen om
werkervaring op te doen en/of betaald werk te verrichten.

Nieuwe instrumenten
Loonkostensubsidie Loonwaarde
tot WML
20-80%

i-deel

Subsidie

Beschut werk
nieuwe stijl

Mensen met
beperkingen,
loonwaarde 2040%

Participatiebudget

Salaris +
begeleiding

Arbeidsmatige
dagbesteding

Loonwaarde <
20%

WMO/Participatie- Begeleibudget
ding

Social firm

Loonwaarde tot
80%

Participatiebudget

Individuele
studietoeslag

Studerende
arbeidsgehandicapten

Bijzondere bijstand Toeslag

No Riskpolis (Nw)

Loonwaarde <
80%

Participatiebudget

Premie

Jobcarving en
functiecreatie

Loonwaarde tot
80%

Participatiebudget

Advisering
aan
werkgevers

In de periode vanaf mei 2012 tot en met oktober 2013 heeft dat in
Leiderdorp geleid tot één plaatsing.
Huidige SW-instrumenten/ detachering/groepsdetachering/werken op
locatie
De gemeente kan de cliënt detacheren of uitlenen. De cliënt is dan in
dienst van de gemeente en wordt ‘uitgeleend’ aan een bedrijf of
organisatie.
Circa 37% van de SW-medewerkers was eind 2013 gedetacheerd; onder
hen waren 49 Leiderdorpers.
Speciale Projecten
Het betreft diverse projecten, zoals bijvoorbeeld het Oriëntatiejaar
(jongeren) en Visie R (ex-gedetineerden). Momenteel loopt namens de
arbeidsmarktregio Holland Rijnland (en via centrumgemeente Leiden) een
ESF-aanvraag voor projecten gericht op een brede doelgroep met afstand
tot de arbeidsmarkt. De verplichte cofinanciering wordt gedekt vanuit het
participatiebudget.
Jobcoach
Een jobcoach bezoekt de werknemer op de werkplek en geeft
begeleiding.
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Salaris +
begeleiding

Loonkostensubsidie tot WML
Werkgevers kunnen voor werknemers die niet in staat zijn om het WML
te verdienen loonkostensubsidie krijgen. De subsidie dekt het verschil
tussen de vastgestelde loonwaarde (dat wat iemand op een specifieke
werkplek kan verdienen) en het WML. De subsidie bedraagt maximaal
70% van het WML en is niet aan een termijn gebonden. De loonwaarde
wordt regelmatig opnieuw vastgesteld. Personen die in de doelgroep van
loonkostensubsidie vallen, hebben aanspraak op begeleiding op de
werkplek. In het Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over welke
methodiek in de arbeidsmarktregio wordt gebruikt.

psychische/psychiatrische beperking. Het kan bijvoorbeeld om industriële
werkzaamheden of groenonderhoud gaan. In de praktijk worden zeer
uiteenlopende activiteiten onder de noemer arbeidsmatige dagbesteding
geschaard. Deelnemers aan dagbesteding hebben in beginsel geen
loonwaarde en de focus ligt meer op activering dan op productie.

Beschut werk / Nieuwe Stijl
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke,
verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van
begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van
een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in
dienst neemt. Met de voorziening beschut werk kan de gemeente deze
mensen toch in een dienstbetrekking laten werken. Deze groep komt in
dienst van de gemeente. De gemeente kan deze dienstbetrekking ook
organiseren bij een reguliere werkgever die deze begeleiding en
aanpassingen wel (met ondersteuning door een gemeente) kan
aanbieden. De beloning begint op het WML. De gemeente kan voor deze
werknemers loonkostensubsidie verstrekken. UWV zal een rol krijgen bij
de vaststelling of iemand zoveel begeleiding nodig heeft, dat beschut
werk voor de hand ligt.

Individuele studietoeslag (nu in het kader van de Wajong, in 2015 ook
Participatiewet)
De gemeente kan aan mensen die studeren en van wie is vastgesteld dat
ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen een individuele
studietoeslag verstrekken. Daarbij gelden de voorwaarden dat ze
minimaal 18 jaar oud zijn, recht hebben op studiefinanciering en geen
vermogen hebben.

Arbeidsmatige dagbesteding (nu AWBZ, straks WMO)
Dagbesteding met een arbeidsmatig karakter is een vorm van begeleiding
voor personen met een verstandelijke, lichamelijke of
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Social Firm
Een social firm is een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling. Het
doel kan zijn om arbeidsgehandicapten werk of een dagbesteding te
bieden.

No risk polis
De no-riskpolis kan worden ingezet als ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling. De no-riskpolis is een belangrijk instrument om
aarzelingen bij werkgevers weg te nemen bij het in dienst nemen van
mensen met arbeidsbeperkingen. Het is een verzekering waarbij de
werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten wanneer een
werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Dit is aan de orde bij
ziekte van de werknemer die een structurele functionele of andere
beperking heeft of ten behoeve van wie die werkgever een
loonkostensubsidie (zoals hierboven) ontvangt.

Jobcarving en Functiecreatie
Jobcarving en Functiecreatie zijn niet helemaal nieuw, maar worden nog
relatief weinig op grote schaal ingezet. DZB heeft hier wel ervaring mee.
De begrippen liggen dicht bij elkaar en staan voor het splitsen van taken
en het anders inrichten van bedrijfsprocessen, waardoor hoger opgeleid
personeel efficiënter kan worden ingezet. Eenvoudige taken worden
samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in
de werkprocessen. Deze functies zijn vervolgens geschikt voor
werknemers die anders buiten het werkproces zouden vallen, omdat ze
niet in bestaande functies kunnen worden ingevoegd. Het SW-bedrijf kan
werkgevers hierbij adviseren. Deze methode heeft het in zich om in
combinatie met loonkostensubsidie het belangrijkste middel te worden
om mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan een baan te
helpen.
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Lijst van afkortingen en begrippen
ANW:
DZB/RL:
IOAW:
IOAZ:
Nugger:
Project JA :
UWV:
VSO:
Wajong:
WML:
WMO:
Wsw:
WWB:

Algemene Nabestaandenwet
Re-integratie Leiden, het re-integratiebedrijf van DZB
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke
arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
Niet uitkeringsgerechtigde (werkzoekend)
Project jongeren en arbeidsmarkt
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wettelijk minimumloon
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet sociale werkvoorziening
Wet werk en bijstand
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Raadsbesluit

Concernzaken OOV en

Leiderdorp,

9 oktober 2014

Rampen
Onderwerp:

RBS Deelname aan het
Regionaal Veiligheidshuis
Hollands Midden

De raad van de gemeente Leiderdorp;
gelezen het voorstel van , nr. Z/14/006356/12130 , 27 oktober 2014;

*Z0025AA395
A*

gezien het advies van het Politiek forum van 27 oktober 2014;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

In te stemmen met deelname aan regionaal het veiligheidshuis Hollands Midden en akkoord te
gaan met regionale financiering, via de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voorwaarde voor
instemming voor aanwending van het (btw-)voordeel voor financiering van de realisatie van het
regionale veiligheidshuis Hollands Midden, is dat dit bedrag taakstellend is.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 27 oktober 2014,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen
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Afdeling:

Concernzaken OOV en

Leiderdorp,

9 oktober 2014

Rampen
Onderwerp:

Veiligheidshuis Hollands

Aan de raad.

Midden

Beslispunten

*Z0025A8F14
A*

1. Instemmen met deelname aan het regionaal veiligheidshuis Hollands Midden en akkoord
gaan met regionale financiering, via de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voorwaarde
voor instemming voor aanwending van het (btw-)voordeel voor financiering van de
realisatie van het regionale veiligheidshuis Hollands Midden, is dat dit bedrag
taakstellend is.

1

Inleiding
1.a

In het kort
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een netwerksamenwerking tussen partners
uit de straf-, en zorgketen, waarin onder eenduidige regie een ketenoverstijgende
aanpak wordt geformuleerd voor complexe problematiek bij ernstige overlast,
maatschappelijke uitval en criminaliteit. Concreet resultaat: integrale
probleemanalyse met een persoons-, gezins-, en/of gebiedsgericht plan van aanpak
met concrete afspraken over de verschillende interventies, inzet van partners en
eventuele vervolgstappen, waarbij vooral gedacht moet worden aan (jeugdige)
veelplegers, (ex-)gedetineerden, plegers van huiselijk geweld, en jeugdgroepen.
Voorstel is om de financiering regionaal te regelen en btw voordeel hiervoor te
gebruiken, dat is ontstaan (door de overgang van taken van de GHOR
(Veiligheidsregio) naar de RDOG HM).

1.b

Voorgeschiedenis
De Veiligheidshuizen Gouda en Leiden bestaan sinds 2009 en zijn inmiddels
samengevoegd tot het Veiligheidshuis Hollands Midden. De eerste jaren heeft het
veiligheidshuis zich vooral gericht op het ontwikkelen van een breed netwerk in de
regio en het behandelen van casuïstiek voor de gemeenten Gouda en Leiden. Sinds
eind 2011 coördineert het Veiligheidshuis ook de nazorg voor (ex-)gedetineerden
voor het grootste deel van de regiogemeenten, waaronder Leiderdorp. Nazorg is
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sinds 2004 een verantwoordelijkheid van gemeenten, waarvoor tot en met 2013
extra financiering beschikbaar was vanuit het Rijk.

Sinds 1 januari van dit jaar wordt steeds duidelijker dat een andere weg is
ingeslagen. Het is al lang niet meer het veiligheidshuis van Leiden, uitgebreid met
regiogemeenten, het is na de samenwerking met veiligheidshuis Gouda een
regionaal veiligheidshuis. Waar bij aanvang van het (toen nog Leidse)
veiligheidshuis de meerwaarde niet duidelijk werd gemaakt, zijn inmiddels positieve
ervaringen opgedaan bij enkele casussen. Gemeenten hebben vanaf dit jaar de
regie bij de veiligheidshuisorganisaties. Vanuit het OM – voormalig regievoerder van
de veiligheidshuizen – gaat er daarom een financiële bijdrage naar Leiden en
Gouda, als zetelgemeenten van het veiligheidshuis Hollands Midden.

Vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) lag er bij het AB een voorstel
om het Veiligheidshuis in te zetten als middel om de sociale veiligheid binnen de
regio Hollands Midden vorm te geven. Individuele gemeenten leveren een financiële
bijdrage aan de het Veiligheidshuis en regionale financiering voorkomt uitsluiting
van gemeenten, wat een bedreiging zou vormen voor een sluitende
ketensamenwerking in Hollands Midden. Niemand heeft er baat bij als professionals
casuïstiek uit enkele gemeenten niet binnen het Veiligheidshuis kunnen aandragen,
omdat die gemeenten hebben besloten niet aan te sluiten op het Veiligheidshuis.
Bij eventuele aansluiting gaat het in financiële zin om een relatief klein bedrag (€
6.500) dat in principe ten goede komt aan de uitvoering van het huidige beleid en in
die zin niet direct een raadsaangelegenheid is. Gezien de eerdere gebleken
betrokkenheid bij het onderwerp vinden wij instemming van u als raad, erg
belangrijk.
1.c

Samenhang beleidsvelden
Ten aanzien van dit besluit is er zekere samenhang met het beleidsveld
volksgezondheid. De financiering via de Veiligheidsregio is op deze manier mogelijk
geworden door dat vrij is gekomen door btw voordeel, wat het gevolg is van het
overhevelen van taken van de Veiligheidsregio naar de RDOG (Regionale Dienst
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Openbare Gezondheid. Daarnaast is er natuurlijk sprake van dat er ook partners
deelnemen in het veiligheidshuis, die gericht zijn op de openbare gezondheid.
2

Beoogd effect
De voordelen die worden beoogd door deel te nemen aan het Veiligheidshuis zijn:
- Problematiek die gemeentegrenzen overstijgt kan binnen een regionaal Veiligheidshuis
eenvoudiger aangepakt worden. Deze problematiek laat zich niet leiden door
gemeentegrenzen;
- De gebundelde expertise van alle partners binnen het Veiligheidshuis levert een
meerwaarde qua inhoud en snelheid van handelen op casuïstiek. Afstemming over het
benodigde en beschikbare instrumentarium uit de verschillende ketens (zorg, straf en
veiligheid) levert een aanpak op waarbinnen acties elkaar versterken en opvolgen en
professionals met elkaar samenwerken i.p.v. langs elkaar heen. Op die manier sluit het
net zich rondom de casus;
- De gemeentelijke overleggen kunnen hun casus, wanneer zij zelf niet in staat zijn een
oplossing te bieden, inbrengen en eventueel uitzetten bij het Veiligheidshuis. Dit
vergroot de slagkracht van het lokale overleg. Deelname aan het Veiligheidshuis betreft
dus geen vervanging van lokale initiatieven;
- Voorts neemt een aantal deelnemende partners, waaronder het Openbaar Ministerie,
alleen nog maar deel aan overleggen binnen het Veiligheidshuis uit efficiency
overwegingen. Aansluiting betekent ook met deze partners gegarandeerde
samenwerking.

3

Argumenten
Aansluiting bij het veiligheidshuis is vooral ingegeven vanuit een kwaliteitsverbetering.
Er is meer expertise inzetbaar en er wordt maximaal gebruik gemaakt van
informatiedeling ten behoeve van met name de wat complexere casuïstiek. Bovendien
worden processen versneld door de centrale informatiedeling.
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Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
Een kanttekening die te plaatsen is, is de invloed die je als individuele gemeente wellicht
hebt binnen het samenwerkingsverband. Aan de andere kant ben je als individuele
gemeente regiehouder van je eigen casuïstiek. Bovendien worden partners gemakkelijk
gevonden en zijn de belangen vaak gedeelde belangen.

5

Duurzaamheid
N.v.t.

6

Communicatie en participatie
Via de website kan de regionale samenwerking in het veiligheidshuis worden
gecommuniceerd. Indien mensen worden besproken in het veiligheidshuis, is het verplicht
deze mensen hiervan op de hoogte te stellen. Idee is dat men weet waar men besproken
wordt, eventueel worden de mensen in deze gesprekken betrokken.

7

Kosten, baten en dekking
De kosten die gemoeid zijn bij aansluiting bij het veiligheidshuis betreffen voor de
gemeente Leiderdorp zo’n € 6.500,- per jaar. Voorstel is dit te dekken uit het btw-voordeel
dat de veiligheidsregio-gemeenten hebben, door de overgang van taken van de GHOR
van de Veiligheidsregio naar de RDOG HM. Dit voordeel is de btw die voor ons
compensabel is nu de taken door de RDOG HM uitgevoerd worden. Dit is echter niet een
vaststaand bedrag per jaar. Het bedrag als taakstellend op te laten nemen in de VRHMbegroting is daarom voorwaarde voor instemming. Dit is ook zo geformuleerd in de
(concept-) zienswijze van uw raad ten aanzien van de 2e wijziging programmabegroting
2014 VRHM, richting het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

8

Evaluatie
De afdeling OOV houdt een vinger aan de pols ten aanzien van de dienstverlening van het
veiligheidshuis, waarvoor de jaarrekening als document de basis is. Verder hebben de
prestaties in het veiligheidshuis effect op de doelen en prioriteiten zoals deze geformuleerd
zijn in ons lokale veiligheidsbeleid. Ook op deze manier worden de verrichtingen en
prestaties gemonitord.
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
Informatie veiligheidshuis Hollands Midden
concept raadsbesluit deelname regionaal veiligheidshuis Hollands Midden

Het Veiligheidshuis Hollands Midden
Wat is het Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en
zorgketen en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een
ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast, maatschappelijke uitval
en criminaliteit te bestrijden.
Concreet resultaat van de samenwerking binnen het Veiligheidshuis is een integrale probleemanalyse
met een persoons-, gezins-, en/of gebiedsgericht plan van aanpak met concrete afspraken over de
verschillende interventies, inzet van partners en eventuele vervolgstappen en monitoring. In het
Veiligheidshuis zijn zowel vertegenwoordigers van de gemeenten, de zorgketen als de strafrechtsketen
fysiek aanwezig. Dit maakt het mogelijk om snel en structureel informatie te bundelen en acties uit te
voeren.
Het gaat om complexe problematiek voornamelijk afkomstig uit de doelgroepen: (jeugdige)
veelplegers, (ex-)gedetineerden, plegers van huiselijk geweld, en jeugdgroepen.

Veiligheidshuis Hollands Midden
De Veiligheidshuizen Gouda en Leiden bestaan sinds 2009 en zijn inmiddels samengevoegd tot het
Veiligheidshuis Hollands Midden. De eerste jaren heeft het veiligheidshuis zich vooral gericht op het
ontwikkelen van een breed netwerk in de regio en het behandelen van casuïstiek voor de gemeenten
Gouda en Leiden.
Sinds eind 2011 coördineert het Veiligheidshuis ook de nazorg voor (ex-)gedetineerden voor het
grootste deel van de regiogemeenten. Nazorg is sinds 2004 een verantwoordelijkheid van gemeenten,
maar is vooral voor kleine gemeenten niet eenvoudig zelf te organiseren. Voor deze coördinatie was
tot en met 2013 extra financiering beschikbaar vanuit het Rijk.
De vaste partners die binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden fysiek samenwerken zijn: de
gemeenten Leiden en Gouda, het Openbaar Ministerie, de Politie, Reclassering Nederland, Palier, het
Leger des Heils, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële
Inrichtingen, Halt en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Daarnaast werkt het
Veiligheidshuis op structurele basis samen met vele regionale en lokale zorg- en dienstverleners.
Het Veiligheidshuis kent een dagelijkse aansturing door een Ketenmanager. Op tactisch niveau vindt
aansturing plaats door een Regiekamer, bestaande uit managers vanuit de hierboven genoemde vaste
partners. Op strategisch niveau vindt aansturing plaats en wordt verantwoording afgelegd aan de
Stuurgroep van het Veiligheidshuis die bestaat uit bestuurders van de vaste partners. Beide gremia
worden aangevuld met vertegenwoordigers uit de gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk.

Regionalisering van het Veiligheidshuis
Vanuit de Rijksoverheid is gesteld dat iedere gemeente in Nederland zich zou moeten kunnen
aansluiten bij een Veiligheidshuis en heeft daarom aan de zetelgemeenten een bedrag beschikbaar
gesteld om dit mogelijk te maken. De Rijksbijdrage gaat uit van een cofinanciering door gemeenten en
is specifiek bedoeld voor een aantal basisfaciliteiten van het Veiligheidshuis, zoals huisvesting, ICT en
ketenpersoneel.
Problematiek die gemeentegrenzen overstijgt kan binnen een regionaal Veiligheidshuis eenvoudiger
aangepakt worden. Voor alle deelnemende (regionaal werkende) partners is het vele malen efficiënter
om op een centrale locatie bijeen te komen en daar een integraal, breed gedragen plan van aanpak te
maken. Bovendien sluiten enkele (justitiële) partners vanaf 2014 niet meer aan in lokale overleggen.
Zij investeren in hun aanwezigheid en daarmee hun kwaliteit, binnen het Veiligheidshuis.
De gebundelde expertise van alle partners heeft een meerwaarde qua kwaliteit en snelheid van
handelen in casuïstiek. Afstemming over het benodigde en beschikbare instrumentarium uit de
verschillende ketens (zorg, straf en veiligheid) levert een aanpak op waarbinnen acties elkaar
versterken en opvolgen en professionals met elkaar samenwerken. Op deze manier sluit het net zich

rondom een casus. Bovendien worden lacunes in het huidige (zorg)interventie-aanbod voor de regio
zichtbaar en kan dit worden aangepakt.
Gemeenten kunnen eenvoudig gebruik maken van dit platform aan partners en overleggen om hun
ingewikkelde casuïstiek aan te pakken, zonder dit zelf te organiseren.
Deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van het Veiligheidshuis door casuïstiek in te brengen
en zelf deel te nemen aan de overlegtafels. Tevens kunnen gemeenten (de partners van) het
Veiligheidshuis Hollands Midden als informatiecentrum benaderen voor casuïstiekinformatie,
interventierepertoire en advies.
In de regio Hollands Midden vinden verscheidene casuïstiekoverleggen plaats, vooral gericht op zorg.
Het Veiligheidshuis is een aanvulling op deze overleggen zodra straf en/of veiligheid een rol speelt en
wanneer de casus de lokale expertise overstijgt. Dan kan het Veiligheidshuis tevens als
opschalingsmodel dienen. De verbinding tussen het Veiligheidshuis en deze lokale overleggen, zorgt
ervoor dat casuïstiek niet dubbel besproken wordt en geen enkele casus tussen wal en schip valt.
Alphen aan den Rijn en Katwijk organiseren zelf casuïstiekoverleggen die een gedeeltelijke overlap
vormen met casuïstiek die binnen het Veiligheidshuis wordt besproken. Op bestuurlijk niveau hebben
deze gemeenten aangegeven hun eigen overleggen voort te willen zetten en te zullen aansluiten op het
Veiligheidshuis door middel van het gebruik van GCOS (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend
Systeem) het registratiesysteem dat landelijk gebruikt wordt binnen Veiligheidshuizen. Op die manier
vindt eenvoudig afstemming plaats welke personen en gezinnen op welke overleg worden besproken
en kan er zonder verlies van informatie naar het Veiligheidshuis worden opgeschaald indien dit is
gewenst. Beide gemeenten hebben aangegeven dat zij de regionalisering van het VHH HM steunen als
dit niet slechts een fysieke functie zal zijn, maar ook gaat functioneren als een regionaal netwerk,
waarvan de bestaande overleggen in Alphen aan den Rijn en Katwijk deel uitmaken. Daarnaast is
afgesproken dat de prioritering van de agenda van het casuïstiekoverleg binnen het Veiligheidshuis
wordt bepaald op aangeven van in overleg met de lokale gemeenten.

Financiering
Een regionaal Veiligheidshuis vraagt om een regionale financiering, dat wil zeggen dat iedere
gemeente een bijdrage levert. Het voorkomt uitsluiting van gemeenten, wat een bedreiging zou
vormen voor een sluitende ketensamenwerking in Hollands Midden. Niemand heeft er baat bij als
professionals casuïstiek uit enkele gemeenten niet binnen het Veiligheidshuis kunnen aandragen,
omdat die gemeenten hebben besloten niet aan te sluiten op het Veiligheidshuis.
Daarnaast hebben de initiatiefnemende gemeenten Leiden en Gouda aangegeven dat het meedoen van
in principe alle gemeenten in Hollands Midden voor hen een belangrijke voorwaarde is
In de huidige situatie vindt financiering van het Veiligheidshuis plaats vanuit de gemeenten Leiden en
Gouda en een rechtstreekse bijdrage van bijna € 295.000 vanuit het Rijk aan Leiden als zetelgemeente.
De gemeenten Gouda en Leiden leveren in 2014 een bijdrage van respectievelijk € 115.000 en €
192.000 waardoor complexe- en nazorgcasuïstiek uit Leiden en Gouda besproken kan worden binnen
het Veiligheidshuis.
Leiden en Gouda kunnen niet alle kosten dragen voor de inzet van het Veiligheidshuis op casuïstiek
voor regiogemeenten. Om een basismodel Veiligheidshuis (bijlage 1) voor de regio Hollands Midden
te organiseren is een bijdrage vanuit alle regiogemeenten nodig van totaal € 180.000. Vanuit het
basismodel kunnen alle gemeenten casuïstiek aandragen, wordt op complexe en nazorg- casuïstiek een
integraal plan van aanpak ontwikkeld en hebben zij trekkingsrecht op vrijwillige trajecten.
In de huidige begroting van het Veiligheidshuis 2014 á € 628.000 zijn naast Leiden en Gouda vijf
regiogemeenten opgenomen die in 2013 ambtelijk of bestuurlijk hebben aangegeven (ook los van
financiering via de Veiligheidsregio) te willen participeren binnen het Veiligheidshuis. De zeven
gemeenten brengen met elkaar ca € 70.000,- in. De bijdragen zijn vastgesteld aan de hand van het
percentage inwoners per gemeente van de gevraagde € 180.000 aan bijdrage (zie bijlage 2)
Het totaal van de Rijksbijdrage, de bijdrage van de zeven participerende gemeenten maakt de
begroting Veiligheidshuis 2014 voor dit moment sluitend.
Deze gemeenten staan samen voor circa 61% van de casuïstiek uit de regio. Alphen aan den Rijn en
Katwijk vangen een deel van de regionale casuïstiek af met eigen overleggen, waar zij ook zelf de

kosten voor dragen (zie bijlage kostenoverzicht huidige situatie). Alphen aan den Rijn blijft de
casussen voor de gemeenten Kaag en Braassem, en Nieuwkoop organiseren (uit de nieuwe regionale
middelen wordt Alphen aan den Rijn hiervoor gecompenseerd voor € 3.000 per genoemde gemeente;
hierdoor betalen de genoemde gemeenten niet dubbel). Verwacht wordt dat wanneer het
Veiligheidshuis volledig regionaal kan gaan werken, zij een toename krijgt van 20 tot 25% in
casuïstiek.
Met het rondkomen van de financiering vanuit de Veiligheidsregio zou er een bedrag van
€ 110.000,- (€ 180.000 – € 70.000 van de zeven reeds participerende gemeenten) bovenop de huidige
begroting van het Veiligheidshuis 2014 komen, wat resulteert in een nieuwe begroting van € 738.000
(incl. begrotingen veiligheidshuizen gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk: € 843.900).
De extra middelen zijn nodig voor inzet op extra personeel om de toename van 20 tot 25 % casuïstiek
uit de regio te kunnen verwerken en voor de bekostiging van (vrijwillige) trajecten om de slagkracht
binnen het Veiligheidshuis te behouden. In de begroting van het Veiligheidshuis is namelijk een
kostenplaats opgenomen voor vrijwillige trajecten. Deze middelen zijn bedoeld om regiobreed in te
zetten op casuïstiek. Daarbij kan gedacht worden aan het inkopen van een begeleidingstraject bij bv de
reclassering. Hierdoor hoeven gemeenten geen aanvullende kosten te maken wanneer in een overleg
besloten wordt dat het wenselijk is om begeleiding in te zetten op een casus. Dit wordt dan centraal
vanuit die kostenplaats betaald. Dit centraal inzetten van vrijwillige trajecten komt voort uit het
argument dat casuïstiek zich niet houdt aan gemeentegrenzen en we in de regio met elkaar niet moeten
willen dat iemand benodigde begeleiding misloopt als een individuele gemeente de begeleiding niet
zou kunnen betalen.

Evaluatie
Uit bovenstaande blijkt dat het regionaliseren van het Veiligheidshuis Hollands Midden een
realistische ambitie is van de initiatiefnemende gemeenten Leiden en Gouda. De praktijk zal moeten
aantonen of de geschetste meerwaarde van het regionaliseren daadwerkelijk wordt verkregen. Gelet
hierop is afgesproken dat na twee jaar het functioneren van het Veiligheidshuis zal worden
geëvalueerd op effectiviteit en meerwaarde. Deze evaluatie zal worden uitgebracht aan het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio en aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

Aan:
Gemeenteraad Leiderdorp,
cc. College van burgemeester en wethouders

Betreft:
Aanbieding rapport Regionaal Investeringsfonds (RIF),

Leiderdorp, 25 maart 2014

Geachte leden van de Raad, geachte leden van het College,

De samenwerkende rekenkamer(commissie)s in Holland Rijnland hebben onderzoek
gedaan naar het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor u ligt de rapportage van dat
onderzoek. In opdracht van en in samenwerking met de samenwerkende
rekenkamer(commissie)s heeft B&A/ PBLQ dit onderzoek uitgevoerd.
Aanleiding tot het onderzoek vormt de grote hoeveelheid middelen die met het RIF is
gemoeid. In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeenten gezamenlijk
ruim € 140 miljoen in het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om
ten behoeve van het project Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5
miljoen naar € 75 miljoen. De bijdragen aan het fonds maken een substantieel deel uit
van de begroting van de betrokken gemeenten.
De rapportage bestaat uit twee delen: het bestuurlijk deel en de bevindingenrapportage.
In het bestuurlijk deel treft u de conclusies en aanbevelingen aan, met daarnaast de
bestuurlijke reactie van Holland Rijnland en het nawoord van de
rekenkamer(commissie)s.
De bevindingenrapportage bevat het rapport van onderzoek met de feitelijke
onderzoeksbevindingen.
Het rapport wordt toegelicht tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van
Holland Rijnland, op 21 mei 2014. Daarna kan er, mocht daar behoefte aan zijn, ook in
Leiderdorp nog een presentatie gehouden worden.
Ten slotte willen wij de medewerkers binnen de gemeente Leiderdorp van harte
bedanken die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van dit rapport.
Hoogachtend,
namens de Rekenkamer Leiderdorp,

Joherlia van Veldhuizen

Rekenkamer Leiderdorp
Gemeentehuis
Statendaalder 1 – 2353 TH Leiderdorp
Postbus 35 – 2350 AA Leiderdorp
e-mail: rekenkamer@leiderdorp.nl

Regionaal Investeringsfonds
Holland Rijnland

Onderzoek door de samenwerkende
rekenkamers en rekenkamercommissies
van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Leiden,
Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen,
Voorschoten en Oegstgeest
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1. Inleiding
De samenwerkende rekenkamer(commissie)s in Holland Rijnland hebben onderzoek gedaan
naar het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor u ligt de rapportage van dat onderzoek. In
opdracht van en in samenwerking met de samenwerkende rekenkamer(commissie)s heeft
B&A/ PBLQ dit onderzoek uitgevoerd.
Aanleiding tot het onderzoek vormt de grote hoeveelheid middelen die met het RIF is
gemoeid. In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeenten gezamenlijk
ruim € 140 miljoen in het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om ten
behoeve van het project Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5 miljoen naar
€ 75 miljoen. De bijdragen aan het fonds maken een substantieel deel uit van de begroting
van de betrokken gemeenten.
De rapportage bestaat uit twee delen: het bestuurlijk deel en de bevindingenrapportage. In
het bestuurlijk deel treft u de conclusies en aanbevelingen aan, met daarnaast de
bestuurlijke reactie van Holland Rijnland en het nawoord van de rekenkamer(commissie)s.
De bevindingenrapportage bevat het rapport van onderzoek met de feitelijke
onderzoeksbevindingen.
Voor het vergaren van de informatie waarop de onderzoeksresultaten zijn gebaseerd, zijn
naast het bestuderen van dossiers interviews gehouden. De samenwerkende
rekenkamer(commissies) spreken hierbij dank uit aan de geïnterviewde personen voor de
door hen beschikbaar gestelde tijd en de verstrekte informatie. Ook danken de
rekenkamer(commissie)s de medewerkers van Holland Rijnland en de ambtenaren van de
gemeenten die hun medewerking hebben verleend aan het opsporen en het ter beschikking
stellen van de gevraagde documenten, voor hun bijdrage aan het onderzoek. Ten slotte
spreken de rekenkamer(commissie)s hun dank uit voor de uitgebreide en gedegen reactie
van Holland Rijnland in het kader van het ambtelijk hoor en wederhoor.

2. Regionaal Investerings Fonds
Voordat nader wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen volgt eerst een korte
beschrijving over het Regionaal Investerings Fonds (RIF).
Op 28 maart 2007 hebben de twaalf gemeenten die toen aangesloten waren bij het
samenwerkingsverband, ingestemd met het oprichten van een Regionaal Investeringsfonds
(RIF). In de periode 2008 tot en met 2022 wordt in totaal € 142,5 miljoen door de
samenwerkende gemeenten in dit fonds gestort. In 2013 is door de gemeenten besloten een
tweede tranche aan het RIF toe te voegen. Deze tranche bestaat uit een aanvullende
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bijdrage van € 37,5 miljoen voor het realiseren van de Rijnlandroute. Deze bijdrage wordt
gerealiseerd door een verlenging van het RIF tot en met 2024.
Met het RIF leveren de gemeenten een financiële bijdrage aan vijf projecten met een groot
regionaal en infrastructureel belang:
1. Rijnlandroute
2. Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-net Zuid-Holland Noord (voorheen
genaamd: RijnGouwelijn)
3. Programma Ontsluiting Greenport, waaronder de Duinpolderweg, de noordelijke
verbinding tussen de N206 en de A44
4. Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek
5. Regionaal Groenprogramma (of ook wel genaamd: Groenfonds)
Het onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiency van het RIF, de bestedingen vanuit
het RIF en de mogelijkheden die gemeenteraden hebben voor sturing en controle.

3. Conclusies
3.1 Meerwaarde RIF
Het instellen van het RIF heeft ontegenzeggelijk meerwaarde voor de deelnemende
samenwerkende gemeenten. Die meerwaarde uit zich op drie vlakken: de concretisering van
regionale solidariteit, de meerwaarde van de projecten en het genereren van invloed.
Concretisering van regionale solidariteit
De behoefte aan het RIF werd manifest toen circa 10 jaar geleden de regionale knelpunten
en ambities binnen regioverband werden geïnventariseerd. Het bleek dat deze ambities de
draagkracht van individuele gemeenten te boven gingen. Als reactie hierop hebben twaalf
van deze gemeenten zich bereid getoond om gedurende verschillende jaren structureel bij te
dragen aan een fonds dat zich richt op het realiseren van deze ambities. Daarmee wordt een
forse materiële invulling gegeven aan gezamenlijk ervaren regionale belangen. Ook
gemeenten die niet direct te maken zullen krijgen met de resultaten van de RIF-projecten
hebben zich solidair getoond en dragen structureel bij aan de financiering.
Meerwaarde projecten
Met het RIF worden projecten mogelijk gemaakt die de draagkracht van de individuele
gemeenten te boven gaan. Dat geldt niet alleen voor de grotere infrastructurele projecten,
maar ook voor de projecten in het Regionaal Groenprogramma. Bij vrijwel alle nader
onderzochte Projecten van het Regionaal Groenprogramma (zie bijlage 2 bij het
bevindingenrapport) melden de betrokken projectleiders dat zonder de bijdrage vanuit het
RIF (maximaal 25% van de totale projectkosten)het project nooit zou hebben
plaatsgevonden. De bijdrage vanuit het RIF maakt de deelname en medefinanciering door
andere overheden (provincie, hoogheemraadschap, Europa) gemakkelijker.
Ook voor de bijdrage aan Versterking Greenport Duin en Bollenstreek geldt dat de
omvangrijke, gegarandeerde en meerjarige bijdrage vanuit het RIF bijdraagt aan de
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betrouwbaarheid en stabiliteit van dit bedrijf. Dat maakt de drempel voor andere partijen om
te participeren in activiteiten de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij lager.
Genereren van invloed
Via het RIF treden de betrokken gemeenten als één partij op. Hun belangen zijn gebundeld
en worden ook gezamenlijk behartigd. Gezamenlijk brengen zij een aanzienlijke hoeveelheid
geld in. Daarmee hebben zij zich de nodige invloed in de besluitvorming en uitwerking van
de plannen verworven. Aannemelijk is dat hun invloed verder reikt dan wanneer de
gemeenten elk afzonderlijk een bijdrage hadden gegeven. Een afgeleid effect hiervan is dat
samenwerkingspartners, zoals met name de provincie, zich tevreden tonen over de
deskundige inbreng door de gemeenten. Bovendien is het voor de provincie prettig om niet
(steeds opnieuw) met twaalf afzonderlijke gemeenten afspraken te moeten maken.
Het RIF kan daarmee worden beschouwd als een instrument dat:
 een structurele basis verschaft voor het aangaan van regionale knelpunten en
ambities;
 projecten mogelijk maakt die de afzonderlijke gemeenten niet zelfstandig zouden
hebben kunnen uitvoeren;
 invloed van de regio als geheel op besluitvorming door provincie en Rijk mogelijk
maakt, in een mate die groter is dan de som van de invloed van de afzonderlijke
gemeenten.

3.2 Risico’s RIF
De samenwerking in de gekozen constructie kent ook risico’s. Risico’s waar het gaat om:
1.
De beïnvloeding van de projecten
2.
De sturing van de projecten
3.
De controle op de projecten
4.
Risicomanagement
5.
Bijdragen aan het fonds
1. De beïnvloeding van de projecten is ingewikkeld, verloopt over vele schijven en de
eindverantwoordelijkheid ligt bij een andere instantie of medeoverheid
De meer algemene opbrengsten van het RIF zijn wel ‘ten koste’ gegaan van de
mogelijkheden die gemeenteraden hebben om sturing te geven aan de regionale
ontwikkelingen en aan de mogelijkheden om deze te controleren. De betrokken gemeenten
kunnen niet veel meer doen dan vanaf de zijlijn bezien of met hun bijdrage ook hun belangen
en ambities van nu en in de toekomst voldoende zijn gediend. Weliswaar kunnen de
gemeenten daar, via vertegenwoordigingen in gemeentelijke of provinciale stuur-, project- en
werkgroepen, invloed op uitoefenen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor alle
projecten bij een andere instantie of medeoverheid. Pas na afronding van de infrastructurele
projecten kan worden vastgesteld of deze hebben voldaan aan de doelstellingen (die in de
regel ook weinig SMART zijn geformuleerd). In de nog te sluiten projectovereenkomsten voor
de drie infrastructurele projecten dienen de doelen scherper en concreter te worden
uitgewerkt, inclusief een duidelijke relatie met de doelstellingen uit het programma. Het
Regionaal Groenprogramma vormt hierop enigszins een uitzondering. Voor 2015 is een
evaluatie aangekondigd. Daarin kan onderzocht worden of de afzonderlijke projecten een
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goede bijdrage leveren aan de ‘hogere’ regionale doelen. Mocht het antwoord negatief zijn,
dan geldt toch ook dat de projecten tot en met de dag dat het evaluatierapport wordt
gepubliceerd, al zijn uitgevoerd. Ook dat geld is dan al uitgegeven.
2. De sturing op de projecten door de gemeenten en gemeenteraden is lastig en
begrensd
Na vaststelling van de Beheersverordening in 2010 is sturing op het RIF niet meer in de
gemeenteraden aan de orde geweest. Sturing op het niveau van de projecten is voor
gemeenteraden, anders dan in de planvormingsfase, evenmin formeel mogelijk, omdat de
eindverantwoordelijkheid voor deze projecten bij andere instanties berust. Individuele
gemeenteraden kunnen slechts getrapt, via hun portefeuillehouder of het lid van het
Algemeen Bestuur pogingen doen om enige invloed uit te oefenen op specifieke projecten.
Dat leidt overigens niet automatisch tot een algemene kritische beoordeling. Immers, ook bij
velerlei andere (infrastructurele) projecten is het voor gemeenten niet ongebruikelijk om
eenmalig een besluit te nemen dat voor vele jaren vergaande en onomkeerbare
consequenties heeft. De sturing is meer begrensd dan die bij projecten die volledig in eigen
beheer van gemeenten worden uitgevoerd.
3. De controle op het RIF en de RIF-projecten is moeilijk door de getrapte en
ingewikkelde verantwoording en gebrekkige informatie over de besteding en verloop
van projecten
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland verstrekt via de eigen website nota’s en andere
publicaties zoals voortgangsverslagen. Ook organiseert zij inloopbijeenkomsten of geeft zij
presentaties aan de betrokken gemeenteraden. Verder wordt via de agenda van het
Algemeen Bestuur en van de portefeuillehoudersoverleggen veel informatie aan
gemeenteraden ter beschikking gesteld. Raadsleden kunnen zo beschikken over informatie
over besluitvorming en bestedingen, maar die informatie is weinig gestructureerd
toegankelijk. Ook kan de informatie niet beoordeeld worden als inhoudelijk of financiële
‘verantwoordingsinformatie’.
Verder is vastgesteld dat aan de totstandkoming en inrichting van het RIF in de opstartfase
tussen 2007 en 2010 veel aandacht is besteed. Na 2010 is er feitelijk op het niveau van het
RIF geen sprake van verantwoording aan de raden over de besluitvorming en de
bestedingen. Wat de controle betreft is er feitelijk geen relevante controle-informatie
beschikbaar. Gezien deze omstandigheid kunnen de raden hun controlerende rol met
betrekking tot het RIF als geheel niet uitoefenen.
4. Risicomanagement op het niveau van de projecten is beperkt vorm te geven
Het beleid en het beheer van het RIF zijn nauwgezet en specifiek omschreven in de
Beheersverordening voor het RIF, het treasurystatuut, de ‘instructie controller’ en de
‘instructie accountant’. De besluitvorming verloopt volgens de geldende regels en afspraken,
zoals die in deze documenten zijn benoemd. Het beheer voldoet aan de eisen die in het
algemeen aan ‘goed financieel beheer’ kunnen worden gesteld. Het risicomanagement op
het niveau van het fonds is daarmee geregeld.
Hiervan is geen sprake op het niveau van de projecten, althans niet door Holland Rijnland.
Enerzijds doordat doelen en prestaties niet SMART zijn geformuleerd, anderzijds omdat vier
van de vijf projecten (Groenprogramma uitgezonderd) niet onder regie of
verantwoordelijkheid van Holland Rijnland of de gemeenten worden uitgevoerd en er sprake
is van cofinanciering van een andere uitvoerende en regiepartij (provincie en
Greenportontwikkelingsmaatschappij), kan op het niveau van Holland Rijnland niet per
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project sprake zijn van risicomanagement. Daartoe dienen de gemeenten te vertrouwen op
deze partners. Gezien de omvang van de bijdrage vanuit het RIF in relatie tot de totale
financiële omvang van de projecten is deze verhouding en positie begrijpelijk. Het
risicomanagement wordt daardoor noodgedwongen vormgegeven door continu aan tafel te
zitten in de planvormings- en uitvoeringsfase maar formele middelen ontbreken nagenoeg.
5. Bijdragen aan het fonds
Ten aanzien van de bijdrage van gemeenten kunnen twee belangrijke risico’s worden
genoemd.
Het eerste betreft artikel 15 lid 3 van de beheersverordening. Door tegenvallende
grondexploitaties kunnen gemeenten in financiële problemen raken. En dat kan een effect
hebben op de betalingen aan het RIF. De beheersverordening voorziet in deze situatie in
artikel 15 lid 3: “het Algemeen Bestuur kan alleen besluiten tot verlaging van de financiële
bijdrage van een Deelnemende gemeente, indien de betreffende gemeente in 2012
aannemelijk kan maken dat ten minste dertig procent van de bouwopgave zoals genoemd in
bijlage 1 bij artikel 4 van de Verordening niet wordt gerealiseerd door externe oorzaken.”
Geen van de gemeenten heeft tot op heden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dat kan
betekenen dat gemeenten in 2012 de prognose van de bouwopgave nog eens goed hebben
bekeken en daarin geen aanleiding zagen om gebruik te maken van artikel 15 lid 3. Formeel
is de mogelijkheid om de financiële bijdrage aan te passen op grond van dit artikel
gepasseerd. Het risico dat met artikel lid 15 lid 3 is geadresseerd, is niet verdwenen, immers
de bouwopgave kan alsnog in een vertraging in termen van realisatie komen.
Het tweede risico betreft de verhoging van de bijdrage aan de drie infrastructurele projecten
als gevolg van wijzigingen in de scope. Verhoging van de bijdrage is volgens de verordening
altijd mogelijk en blijkt in de praktijk in één geval (Rijnlandroute) ook noodzakelijk. Zolang het
om scopewijzingen gaat of inpassingsoplossingen in de planvormingsfase is
bijdrageverhoging te verdedigen. Deze situatie verandert vanaf het moment dat het ontwerp
definitief is en ‘de spade’ de grond in gaat. Vanaf dat moment zijn kostenverhogingen het
risico van de uitvoeringsverantwoordelijke, in casu de provincie. De verordening zou hierop
aangepast en aangescherpt moeten worden.

4. Aanbevelingen
Bovenvermelde conclusies geven aan dat het RIF op onderdelen belangrijke meewaarde
heeft voor de regionale samenwerking. Bovendien is in het onderzoek gebleken dat het RIF
conform de oorspronkelijk gemaakte afspraken wordt beheerd en dat het wordt aangewend
voor de beoogde doelen. In de conclusies is eveneens gewezen op risico’s die aan het RIF
zijn verbonden en de beperkte mogelijkheden voor gemeentebesturen voor zowel hun
sturende als controlerende mogelijkheden. De huidige aansturing en beheer van het RIF
hebben in essentie tot gevolg dat individuele raadsleden zowel hun sturende als hun
controlerende verantwoordelijkheden inzake het RIF niet kunnen waarmaken. Dat belast ook
hun volksvertegenwoordigende taak. In de huidige gang van zaken kunnen raadsleden over
de ontwikkelingen rond het RIF nauwelijks verantwoording afleggen aan de lokale
gemeenschap. Dat gaat in het bijzonder gelden voor nieuw te verkiezen gemeenteraden die
geen bemoeienis hebben gehad met de inrichting van het RIF, maar daar wel (in de periode
2014 – 2022) mee te maken zullen hebben.
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Hieronder volgen de aanbevelingen.
1. De sturing van projecten
Een geconstateerde tekortkoming bij het RIF is dat er geen procedure is afgesproken indien
doelstellingen en uitgangspunten van het RIF veranderen. Dit bleek onder meer bij de
gewijzigde besluitvorming rond de RijnGouwelijn. Wellicht zouden de wijzigingen bij de
RijnGouwelijn kunnen worden beschouwd als een bijzonder ‘incident’. Maar het RIF heeft
betrekking op enkele andere grote infrastructurele projecten die nog in uitvoering moeten
worden genomen. Het is niet ondenkbaar dat daar in de komende jaren nog sprake zal zijn
van onverwachte tegenvallers of noodzakelijke aanpassingen.
Aanbeveling:
Het Dagelijks Bestuur bereidt een aanpassing van de beheersverordening voor waarin wordt
aangegeven welke procedure/beheersmaatregel wordt gevolgd indien van eerder gestelde
kaders afgeweken wordt of wanneer de kaders bijstelling behoeven. Deze aanpassing wordt
besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur
2. De beïnvloeding van projecten
Geconstateerd kan worden dat de doelstellingen van het RIF nauwelijks specifiek en
meetbaar zijn geformuleerd. Een consequentie daarvan is dat er geen afrekenbare prestatieindicatoren zijn geformuleerd die uit (specifieke en meetbare) doelstellingen zouden
voortvloeien. Het feit dat deze doelstellingen betrekkelijk algemeen zijn geformuleerd maakt
het lastig om risico’s scherp te krijgen, belemmert een adequate sturing en ontneemt
betrokken gemeenteraden veel mogelijkheden tot controle.
Aanbeveling:
Het Algemeen Bestuur bereidt een discussie voor ten aanzien van de precisering van
doelstellingen van de vijf RIF-projecten, voor zover dit nog niet afdoende heeft
plaatsgevonden. Gemeenteraden dienen in de voorbereiding door de respectievelijke ABleden betrokken en geconsulteerd te worden. Aansluitend vindt in het Algemeen Bestuur een
discussie over concretisering van de doelstellingen van de vijf projecten en van het RIF als
instrument plaats. Het resultaat van de discussie is het formuleren van meetbare prestatieindicatoren.
3. De controle op de projecten / informatievoorziening
Een volgende set van aanbevelingen heeft betrekking op het versterken van de
informatievoorziening over het RIF, zowel in algemene zin als in het bijzonder wat de
mogelijkheden om aan risicobeheersing te doen betreft. Implementatie van onderstaande
aanbevelingen versterkt de controlerende mogelijkheden van de betrokken gemeenteraden.
Aanbeveling:
De raden van de Holland Rijnland-gemeenten geven, op grond van een daartoe strekkend
voorstel van het DB, duidelijk aan aan welke eisen de informatievoorziening ten aanzien van
het RIF zou moeten voldoen. Mogelijke aandachtspunten daarbij zijn:
-

De vindbaarheid, overzichtelijkheid en actualiteit van de algemene informatie over het
RIF op de website van Holland Rijnland.
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-

Verstrekken van periodiek inzicht in de realisatie van doelstellingen van het RIF, de
daaronder vallende projecten en de daarop gebaseerde plannen.
Het vergelijken van realisatiegegevens met de oorspronkelijke en (eventueel) gewijzigde
doelstellingen en plannen.
Het vastleggen op welke wijze de uitkomsten van monitoring besproken worden en hoe
besluitvorming naar aanleiding daarvan verloopt.

De uiteindelijk overeengekomen verbeteringen in de informatievoorziening worden door het
DB van Holland Rijnland geïmplementeerd.
4. Risicomanagement
Beargumenteerd kan worden dat het risicomanagement op de RIF-projecten formeel geen
verantwoordelijkheid van Holland Rijnland is, omdat de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij
een medeoverheid of ontwikkelingsmaatschappij ligt. Dat betekent niet dat daarmee het
risicomanagement niet nodig is. Juist vanwege de getrapte beïnvloeding en de beperkte
sturingsmogelijkheden in combinatie met de grote uitgaven, is risicomanagement
noodzakelijk. Juist ook om de regionale samenwerking te objectiveren en te verantwoorden.
Aanbeveling:
Het Dagelijks Bestuur:
- voert geregeld een integrale risicoanalyse uit, waarbij onder meer inkomsten worden
afgezet tegen lopende en toekomstige verplichtingen;
- zorgt voor een deugdelijke verslaglegging van de risicoanalyse;
- bespreekt de uitkomsten van de risicoanalyse in het AB en zorgt dat de analyse
beschikbaar is voor bespreking in de raden of commissies van de betrokken gemeenten.
Als het gaat om het versterken van het inzicht in de efficiency van het RIF strekt het tot
aanbeveling om inzicht te verschaffen in de met het beheer van het RIF verbonden
activiteiten en kosten.
-

Het DB expliciteert de met het RIF verbonden beheersactiviteiten, evenals de daarmee
verbonden inspanningen en kosten.

5. Bijdragen aan het fonds
Ten aanzien van het risico van projectoverschrijding in de uitvoeringsfase kan een artikel in
de beheersverordening worden opgenomen waarin wordt overeengekomen dat alle
kostenoverschrijdingen die niet voortvloeien uit scopewijzigingen voor risico van de
projectverantwoordelijke komen.
Aanbeveling:
In de beheersverordening wordt een artikel opgenomen waarmee projectoverschrijdingen die
niet het gevolg zijn van scopewijzigingen ten laste worden gelegd aan de
projectverantwoordelijke overheid.
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5. Bestuurlijke reactie Holland Rijnland
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In Holland Rijnland werken samen:
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Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude

Gezamenlijke rekenkamercommissies
p/a Voorzitter rekenkamercommissie Teylingen
de heer C. Visser
Postbus 149
2215 ZJ VOORHOUT

L e i d e n : 21 januari 2014
Kenmerk: UIT-14-04255

C o n t a c t : C. van Schayk
Telefoon: (071) 523 90 81
E - m a i l : cvschayk@hollandrijnland.net
Bijlage: -

O n d e r w e r p : Reactie rekenkameronderzoek

Geachte heren/dames.
Onlangs heeft u gevraagd om een reactie op de rapportage Regionaal Investeringsfonds Holland
Rijnland, Onderzoek door de samenwerkende rekenkamers en rekenkamer-commissies. Uw
onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van het RIF. U betrekt daarbij ook de
bestedingen vanuit het RIF en de mogelijkheden die de gemeenteraden hebben voor sturing en
controle.
Wij hebben uw rapportage besproken in onze vergadering van 9 januari j l . Dat heeft geleid tot de
volgende reactie.
Reactie
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is ontstaan in 2004 in de beginperiode van Holland Rijnland
als middel om het Programma van Afspraken van 2002 te realiseren. Dit Programma en het RIF is
de ruggengraat van de samenwerking tot dusver. U stelt vast dat de meerwaarde van het RIF zich
uit op drie vlakken, te weten de concretisering van de regionale solidariteit, de meerwaarde van de
projecten en het genereren van invloed. In onze beleving voldoet echter het Programma van
Afspraken daaraan en is het RIF meer dan dat.
Het RIF is de bestuurlijke verzilvering van de regionale solidariteit en concretisering van de
projecten. Het enkele feit dat de regio in haar gesprekken met projecteigenaren een budget
meeneemt heeft geleid tot het bereiken van de uitvoeringsfase van verschillende projecten. Dit
heeft bijvoorbeeld voor de Rijnlandroute geresulteerd in het afsluiten van de
bestuursovereenkomsten met de provincie en de gemeenten om te komen tot het realiseren van
de Rijnlandroute.
Risico's
De door u gesignaleerde risico's van budgetoverschrijdingen en scopewijzigingen onderschrijven
wij niet. Het RIF is vooral een bestuurlijke instrument met zeer beperkte risico's.
De verantwoordelijkheid voor eventuele kostenoverschrijdingen ligt bij het bevoegd gezag (i.c. de
provincies en uitvoerende instanties). De bijdrage van Holland Rijnland is gemaximeerd en
daarmee ook de bijdrage van de gemeenten. De rekening kan niet doorgeschoven worden naar
Holland Rijnland in geval van kostenoverschrijdingen. De beheerverordening voorziet niet in de
mogelijkheid kosten door te schuiven, omdat dat niet aan de orde is.

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
. , „ , , , „ „ , . ,
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90

infoOhollandrijnland.net
www.hollandrijnland.net
BNG 28.51.13.992

Hottand^f

Ook de risico's van scopewijzigingen zijn te verwaarlozen. Als er sprake is van een scopewijziging
dan is dat een bestuurlijke keuze die er of toe leidt dat de bijdrage van Holland Rijnland
achterwege blijft (scopewijziging vanuit bevoegd gezag), leidt tot een extra bijdrage van de
gemeente die besluit tot een scopewijziging (bestuurl jke keuze college en raad van die gemeente)
of tot een algemene instemming van het gehele besti .ir van Holland Rijnland in principe zonder
extra bijdrage. Ieder financieel risico is daarmee ondervangen.
Kortom, de Beheerverordening voorziet niet in de bijstelling van kaders omdat het niet de
bedoeling is dat die bijgesteld worden. Eventuele bijstelling van kaders moet ten allen tijde een
bestuurlijke keuze zijn en blijven. Daarvoor is nu altijd aanpassing van de Beheerverordening
noodzakelijk, juist omdat er niet in voorzien is. Zo is de invloed van colleges en raden van
deelnemende gemeenten gemaximaliseerd.
Sturing op projecten
Voor alle projecten zijn bestuursovereenkomsten afgesloten, uitvoeringsprogramma's opgesteld en
de uitvoering daarvan wordt gemonitord. De uitvoerirgsprogramma's en de
bestuursovereenkomsten bij infraprojecten vormen de precisering van de doelstellingen van het
RIF. Bijvoorbeeld voor de Rijnlandroute zijn er bestuursovereenkomsten afgesloten met de
grondgebiedgemeenten. Holland Rijnland en de provincie. De risico's zijn beperkt tot de genoemde
bedragen in het RIF, de besteding is effectief te beïnvloeden via de opstelling en uitvoering van de
overeenkomsten en programma's. Dit geldt zeker voor de gemeenten die partij zijn bij de
bestuursovereenkomsten is in verregaande mate beïnvloeding van de besluitvorming mogelijk.
Informatievoorziening
De constatering dat de informatievoorziening versnipperd is en mogelijk niet altijd even
overzichtelijk is deels te verklaren vanuit de keuze die gemaakt is om beleidsopstelling en
uitvoering als projectcommunicatie weg te zetten, terwijl de financiële verantwoording daarover via
begroting en rekening loopt. Voor volledig inzicht is heit noodzakelijk dat de voortgang op de
projecten wordt bijgehouden en naast de begroting en rekening wordt gelegd.
De gekozen werkwijze is vertaald in de structuur van de website. Daar waar mogelijk zal de
informatie via kruisverwijzingen beter ontsloten kan worden.
Risicoanalyse
Vanwege de beperkte risico's ligt het maken van een uitgebreide risicoanalyse niet voor de hand.
Wel kan onderzocht worden of via de P&C-cyclus de beheerinformatie uitgebreid en inzichtelijke
gemaakt kan worden.
Vragen
Indien u nog vragen heeft over deze reactie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. van
Schayk. Zij is te bereiken op het in het briefhoofd genoemde telefoonnummer.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnlan
deteccetaris^

R. Van Netten

de voorzi

/ / / M & X - Lenferink

6. Nawoord rekenkamer(commissie)s
Met belangstelling hebben we kennis genomen van de reactie van het Dagelijks Bestuur van
Holland Rijnland (H-R).
Het Dagelijks Bestuur onderschrijft de meerwaarde van het RIF, zoals in het onderzoek
benoemd (de concretisering van de regionale solidariteit, de meerwaarde van de projecten
en het genereren van invloed). Het Dagelijks Bestuur voegt daar nog een kwalificatie van het
RIF aan toe, zijnde "de bestuurlijke verzilvering van regionale solidariteit en de concretisering
van projecten". Deze duiding sluit naar ons oordeel aan bij de door ons al genoemde
meerwaarde van het RIF.
We stellen echter ook vast dat het Dagelijks Bestuur de conclusies die de
rekenkamer(commissie)s aan de bevindingen uit het onderzoek verbinden, op belangrijke
onderdelen niet deelt. Vooral de in het onderzoek gesignaleerde risico's van
budgetoverschrijdingen en scopewijzigingen worden door H-R weersproken.
Eventuele kostenoverschrijdingen, zo schrijft H-R, komen voor rekening van het bevoegd
gezag (provincies en uitvoerders). Omdat de bijdrage van H-R en daarmee ook de bijdrage
van de gemeenten is gemaximeerd kan de rekening niet worden doorgeschoven, aldus H-R.
Evenzo acht H-R het risico van scopewijzigingen te verwaarlozen.
Naar het oordeel van de rekenkamer(commissie)s zijn zowel scopewijzigingen als
kostenoverschrijdingen zeker niet uit te sluiten bij grote infrastructurele projecten. Dit is
gebleken bij de Rijnlandroute. Juist dergelijke forse risico’s verbonden aan infrastructurele
projecten brengen ons er toe enerzijds aan te dringen op maatregelen om de sturing op en
beïnvloeding van de projecten te verbeteren. Anderzijds moeten reguliere
cofinancieringsuitgangspunten (stellen van een maximumbijdrage uit het RIF) vastgesteld
worden om overschrijdingen ten laste van de regio te voorkomen. Wij wijzen erop dat indien
grote infrastructurele projecten in een vergevorderd stadium van voorbereiding of uitvoering
verkeren, de politiek/bestuurlijke en/of maatschappelijke druk heel groot kan zijn om
tegenvallers en/of scopewijzigingen financieel te vertalen.
Gezien de beschreven risico’s en de forse, meerjarige financiële bijdragen van de aan het
RIF deelnemende gemeenten dient een jaarlijkse verantwoording over de voortgang van de
projecten en de daarmee gemoeide middelen aan de deelnemende gemeenten
vanzelfsprekend te zijn. De constatering van het Dagelijks Bestuur dat die informatie te
vinden is op een (straks verbeterde) website van H-R doet ons inziens geen recht aan de
medeverantwoordelijkheid die de gemeenten voor de realisatie van de projecten op zich
hebben genomen.
Onze aanbeveling om de informatievoorziening aan de gemeenten sterk te verbeteren blijft
daarmee onverkort relevant. Aansluiting bij de jaarlijkse verantwoording ligt daarbij voor de
hand zolang tussentijds geen bijzondere risico’s optreden die noodzaken tot snellere
informatievoorziening richting de deelnemende gemeenten.
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Ten aanzien van de aanbevelingen over de precisering van de doelstellingen van de
projecten en over projectenoverschrijdingen die niet het gevolg zijn van scopewijzigingen
(aanbevelingen 2 en 5) achten we een nuancering op zijn plaats. De strekking van deze
aanbevelingen is weliswaar gericht op het uitoefenen van controle en inperken van financieel
risico, maar zoals aangegeven door Holland Rijnland stelt de actuele situatie enigszins
beperkingen aan de uitvoerbaarheid ervan.
Met het onderzoek hebben wij inzicht willen geven in het functioneren van het RIF vanuit het
perspectief van de deelnemende gemeenten en hun gemeenteraden. Ons onderzoek brengt
ons tot het inzicht dat een scherpere concretisering van de doelen van de regionale bijdrage
vooraf en een uitgebreidere verantwoording in het kader van de reguliere cyclus achteraf
gewenst is.
Wij adviseren de gemeenteraden om (al dan niet via het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland) in overleg te treden met H-R over de door ons gesignaleerde punten.
De samenwerkende rekenkamer(commissie)s.
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Inhoudsopgave
3

1 Inleiding
1.1

De samenwerking in Holland Rijnland

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten. Samenwerking
vindt plaats op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De
samenwerking betreft de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Dit
is weergegeven op onderstaande kaart.

Op 28 maart 2007 hebben twaalf van de gemeenten, die toen aangesloten waren bij het
samenwerkingsverband ingestemd met het oprichten van een Regionaal
Investeringsfonds (RIF). In de periode 2008 tot en met 2022 wordt in totaal 142,5
miljoen euro door de samenwerkende gemeenten in dit fonds gestort. In 2013 is door
de gemeenten besloten de tweede tranche aan het RIF toe te voegen. Deze tranche
bestaat uit een aanvullende bijdrage van 37,5 miljoen Euro voor het realiseren van de
Rijnlandroute en een verlenging van het RIF tot en met het jaar 2024.
Met het RIF leveren de gemeenten een financiële bijdrage aan vijf projecten met een
groot regionaal en infrastructureel belang:
 Rijnlandroute
 Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-net Zuid-Holland Noord (voorheen
genaamd: RijnGouwelijn)
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Programma Ontsluiting Greenport, waaronder de Duinpolderweg, de noordelijke
verbinding tussen de N206 en de A44
 Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek
 Regionaal Groenprogramma (of ook wel genaamd: Groenfonds)
1
De Rekenkamercommissies van negen bij het RIF betrokken gemeenten hebben de
vraag gesteld in hoeverre het samenwerkingsverband Holland Rijnland doelmatig en
doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het RIF. Ook willen de
Rekenkamercommissies inzicht in de bestedingen en de mogelijkheden voor de
deelnemende gemeenteraden om te sturen en te controleren.


B&A en PBLQ Zenc hebben van maart tot en met juli 2013 aan het onderzoek uitvoering
gegeven. Deze rapportage geeft de bevindingen weer.

1.2

Doel- en vraagstelling

De doelstelling van het onderzoek is het geven van inzicht in:
 de doelmatigheid en doeltreffendheid van de wijze waarop Holland Rijnland
uitvoering geeft aan het Regionaal investeringsfonds,
 de bestedingen in het kader van het Regionaal investeringsfonds,
 de mogelijkheden voor de gemeenteraden om te sturen en te controleren op het
Regionaal investeringsfonds.
De hoofdvraag luidt als volgt: “In hoeverre geeft het samenwerkingsverband Holland

Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering aan de taken rond het Regionaal
investeringsfonds, hoe zien de bestedingen van het Regionaal investeringsfonds er uit
en wat zijn de mogelijkheden voor gemeenteraden voor sturing en controle?”
De bijbehorende deelvragen zijn de volgende:
1. Welke taken heeft Holland Rijnland rond het RIF en op welke wijze zijn die
vastgelegd?
2. Welke bestedingen hebben tot nu toe plaatsgevonden en welke voorziene
bestedingen zijn er tot en met 2022?
3. Hoe verloopt de besluitvorming over het beleid en het beheer van het RIF?
4. Hoe is de cofinaniering rond het Groenprogramma vormgegeven en wat zijn de
effecten van dat beleid?
5. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en
bestedingen geregeld?
6. In welke mate is sprake van een doelmatige uitvoering van de taken door
Holland Rijnland?
7. In hoeverre kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de
reguliere informatie over het RIF hun sturende en controlerende rol
uitoefenen?

1

Het gaat om de Rekenkamercommissies van Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. In voorkomende gevallen betekent
dit dat geen aandacht is besteed aan de specifieke gang van zaken binnen de overige aan het
RIF deelnemende gemeenten.
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1.3

Onderzoeksaanpak

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is de volgende onderzoeksaanpak
gevolgd:
 Stap 1: Documentstudie. In de eerste stap zijn relevante documenten bestudeerd,
zoals:
o
Verordeningen en overeenkomsten aangaande het Regionaal
investeringsfonds
o
Begrotingen, jaarrekeningen en financiële rapportages aangaande het
Regionaal investeringsfonds
o
Agenda’s, agendastukken en notulen van de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van Holland Rijnland
o
Agenda’s, agendastukken en notulen van de vergaderingen van de raden van
de deelnemende gemeenten waarin het RIF aan bod is gekomen
o
Vergelijkingsmateriaal van fondsen van andere, soortgelijke
gemeenschappelijke regelingen.
In bijlage 4.1 is een overzicht van bestudeerde documenten te vinden.
 Stap 2: Interviews. In de volgende stap zijn de bevindingen uit de documentstudie
nader verdiept door het houden van interviews. Wij hebben gesproken met:
o
Medewerkers vanuit de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland
o
Leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
o
Leden van de Portefeuillehoudersoverleggen (PHO)
 Bestuur en Middelen
 Ruimte
 Verkeer en Vervoer
o
Betrokkenen bij de provincie Zuid-Holland
o
Directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
In bijlage 4.2 is een overzicht van respondenten weergegeven.
 Stap 3: Bijeenkomst met het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. In deze stap
zijn afgevaardigden namens het Algemeen Bestuur bevraagd over:
o
hun kennis over en beoordeling van (het functioneren van) het Regionaal
Investeringsfonds,
o
de huidige en gewenste rol ten aanzien van het Regionaal Investeringsfonds,
op het gebied van informatievoorziening, sturing en controle.
In bijlage 4.3 is een overzicht van de deelnemers aan de bijeenkomst weergegeven.
 Stap 4: Rapportage. De bevindingen uit de voorgaande stappen zijn geanalyseerd
op basis van een normenkader. Het normenkader is door de
begeleidingscommissie vastgesteld en wordt aan het einde van deze paragraaf
gegeven. De resultaten daarvan zijn beschreven in een conceptrapportage.
Vervolgens is het feitendeel van de rapportage zowel bij de deelnemende
gemeenten ingebracht voor ambtelijk wederhoor, als bij de ambtelijke organisatie
van Holland Rijnland. Op basis van het ambtelijk commentaar is het rapport
aangepast en aangevuld met conclusies en aanbevelingen. Een volgende versie
van de rapportage is voor bestuurlijk wederhoor aangeboden aan de Colleges van
de deelnemende gemeenten.
 Tot slot is de rapportage gepresenteerd aan de raden van de deelnemende
gemeenten.

Inleiding
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1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten, de bestedingen en de effectiviteit en
efficiency van het Regionaal investeringsfonds in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 staat
de rol van de gemeenteraden ten aanzien van het Regionaal investeringsfonds
centraal. De bijlagen bevatten weergaven van specifieke bevindingen over de
verschillende onderdelen van het RIF. De beantwoording van onderzoeksvraag 4, die
betrekking heeft op één onderdeel van het RIF, wordt dientengevolge in bijlage 2
onderbouwd.
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2 Het functioneren van het Regionaal
Investeringsfonds
2.1

Inleiding

Het onderhavige onderzoek richt zich op de effectiviteit en efficiency van het RIF, de
bestedingen vanuit het RIF en de mogelijkheden die gemeenteraden hebben voor
sturing en controle. In dit hoofdstuk staan de bestedingen, de effectiviteit en efficiency
centraal. Om hier inzicht in te geven kent het hoofdstuk twee onderdelen. Paragraaf
2.2 geeft eerst overwegend feitelijke informatie over de inrichting en het functioneren
van het RIF. Paragraaf 2.3 gaat vervolgens in op de effectiviteit, efficiency en
bestedingen van het RIF.

2.2

Inrichting en functioneren van het RIF

2.2.1 Aanleiding voor het RIF
In 2002 tekenen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio samen
met de provincie Zuid-Holland een Programma van Afspraken. Het programma bevat
14 afspraken over de belangrijkste ambities voor de regio. Voor de realisatie van de
afspraken zijn diverse middelen en inspanningen nodig. In januari 2006 stellen de
Colleges van de gemeenten in de regio Holland Rijnland vast dat vijf projecten in het
Programma van Afspraken dusdanig grote investeringen vergen, dat deze de
draagkracht van de individuele gemeenten ver overstijgen. De investeringen van de
gemeenten betreffen cofinanciering van drie projecten die onder verantwoordelijkheid
van de provincie worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de investeringen bedoeld voor
twee andere projecten, die hieronder worden geïntroduceerd.
In oktober 2006 worden diverse ambtelijke en bestuurlijke regiobijeenkomsten
georganiseerd waarin de aanwezigen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in
de regio, het Programma van Afspraken en de vijf projecten. In november 2006 wordt
een intentieovereenkomst en de financiële uitwerking aan de Colleges gestuurd, met
het verzoek deze voor te leggen aan hun gemeenteraden. Enkele gemeenteraden
maken van deze gelegenheid gebruik om opmerkingen en kanttekeningen te plaatsen.2
Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft
vervolgens op 28 maart 2007 ingestemd met de overeenkomst Regionale
Investeringsstrategie (RIS) en de instelling van een Regionaal Investeringsfonds (RIF).
“Het fonds heeft tot doel het medefinancieren door Holland Rijnland van de kosten die
verbonden zijn aan de uitvoering van de volgende vijf regionale projecten op het
gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling, infrastructuur en landschap”3:
a. de Rijnlandroute,
b. het HOV-net Zuid-Holland Noord (voorheen RijnGouwelijn),
c. de Noordelijke Ontsluiting Greenport,
d. de Versterking Greenport Duin en Bollenstreek (voorheen Greenport Duin- en
Bollenstreek) en
e. het Regionaal Groenprogramma.

2
3

Hoofdstuk 3.3 bevat een specificatie van de gemaakte opmerkingen.
Overeenkomst RIF, artikel 2, Doel oprichting fonds. De navolgende opsomming (a t/m e) is
niet letterlijk geciteerd omdat inmiddels de naamgeving van de projecten is gewijzigd.
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Hieronder lichten wij deze projecten kort toe:

Rijnlandroute
De Rijnlandroute is een nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en
de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van belang voor de regio Holland Rijnland,
met name rondom Leiden en Katwijk. De Rijnlandroute is bedoeld om de economische
potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en
Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen
ontsluiten.

HOV-net Zuid-Holland Noord
De oorspronkelijke doelstelling van dit project van de provincie Zuid-Holland was het
realiseren van een lightrailverbinding tussen Leiden en Katwijk: de RijnGouwelijnWest. In overleg met de gemeenten in de regio Holland Rijnland is de provincie tot een
andere scope van het project gekomen. De aanleg van een lightrailverbinding is
losgelaten. Nu heeft het project tot doel om te komen tot een hoogwaardig regionaal
OV-netwerk, bestaande uit een verbeterde treinverbinding en meerdere buscorridors.
Met de provincie is een bredere afspraak omtrent het Hoogwaardig Openbaar Vervoer
in de regio gemaakt. Dit betreft eveneens een uitbreiding van de capaciteit van het
spoor naar Utrecht. De afspraken beperken zich daarmee niet louter tot de regio.

Noordelijke Ontsluiting Greenport
De doelstelling van de Noordelijke Ontsluiting Greenport is het verbeteren van de
doorstroom van het wegennet tussen de noordelijke bollengemeenten (Hillegom, Lisse,
Noordwijkerhout, Teylingen) en Amsterdam/ Schiphol, voor woon-werkverkeer,
vrachtwagens en toeristisch verkeer. Het resultaat dient de gebiedskwaliteit, de
economie en de leefbaarheid in de dorpskernen te versterken.

Regionaal Project Versterking Greenport Duin en Bollenstreek
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is de uitvoerder van het Regionaal
Project Versterking Duin- en Bollenstreek en is te beschouwen als het regionaal
ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. De GOM is in
maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De missie van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij is het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling
tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek.

Regionaal Groenprogramma
Bij de inrichting van het samenwerkingsverband Holland Rijnland is geconstateerd dat
de verstedelijking de kwaliteit van het landschap, bestaande uit kustgebied,
bollenteelt, diverse landgoederen en het veenweide en plassengebied onder druk zet.
Om de unieke en waardevolle kenmerken van de regio te behouden, is een deel van de
gelden in het Regionaal Investeringsfonds bedoeld voor bijdragen aan groenprojecten.
2.2.2 Taken Holland Rijnland rond het RIF
In de beheersverordening zijn de taken van Holland Rijnland rondom het RIF
vastgelegd. In de verordening zijn verschillende taken benoemd voor het AB en DB.
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Deze zijn in onderstaande tabel beschreven:
Taken DB

Taken AB

Artikel 6 (Beheer en Voeding van het Fonds),

In artikel 8 (Programma Regionale

lid 1 legt het beheer van het fonds bij het DB.

Investeringsstrategie) krijgt het Algemeen

De beheerskosten (lid 5) komen ten laste van

Bestuur van Holland Rijnland de taak om per

het Samenwerkingsorgaan (Holland Rijnland).

Regionaal Project uiterlijk op 1 januari 2012
een Programma vast te stellen, waarin de
activiteiten waarvoor de financiële bijdrage
wordt verleend nader worden omschreven.

In artikel 8 (Programma Regionale

Artikel 13 (Tussentijds onderzoek naar

Investeringsstrategie), lid 4 en 5 is vastgelegd

inkomsten en te verwachten

dat het Dagelijks Bestuur in geen geval

uitgaven van het Fonds) geeft aan het AB de

overgaat tot de voorbereiding van een

taak om op basis van onderzoek dat het

Projectovereenkomst of de voorbereiding van

Dagelijks Bestuur daartoe heeft uitgevoerd te

verstrekking van enige financiële bijdrage ten

bepalen of er een reëel uitzicht bestaat op

laste van het Fonds, voordat een Programma

realisatie van een Programma voor 1 januari

voor het desbetreffende Regionaal Project is

2023.

vastgesteld. Het Programma dient als
uitgangspunt voor de inhoud van de
Projectovereenkomst.
In lid 5 van hetzelfde artikel is vastgelegd dat
het Dagelijks Bestuur bevoegd is om binnen de
ruimte die een Programma hem daartoe laat,
nadere invulling te geven aan deelprojecten.
In artikel 9 (Inhoud en Voorbereiding van de

Artikel 15 (Wijziging gemeentelijke financiële

Projectovereenkomst) krijgt het DB de

bijdragen aan het Fonds) regelt dat het

volgende taak (lid 1): “ten behoeve van de

Algemeen Bestuur kan besluiten tot verlaging

uitvoering van een Regionaal Project als

of verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan het

bedoeld in artikel 2, eerste lid, a tot en met c

Fonds. Dit onder de voorwaarde dat

stellen het Dagelijks Bestuur en de betrokken

de betreffende gemeente in 2012 aannemelijk

Medeoverheid gezamenlijk een

kan maken dat ten minste dertig procent van

Projectovereenkomst op, met inachtneming

de bouwopgave niet wordt gerealiseerd door

van het bepaalde in de leden 2 tot en met 11.

externe oorzaken. Of als van de deelnemende

Het Dagelijks Bestuur legt de ontwerp-

gemeente in 2012 redelijkerwijs verwacht mag

Projectovereenkomst ter finale beoordeling

worden dat de betreffende gemeente minstens

voor aan het Algemeen Bestuur, tezamen met

dertig procent meer zal realiseren van de

een overzicht van alle financiële

bouwopgave. Dit alles ook onder de

consequenties die het aangaan van de

voorwaarde dat dit pas kan na consultering

Projectovereenkomst heeft voor het beheer

van de gemeenteraden van de deelnemende

van het Fonds gedurende de resterende

gemeenten.

looptijd en de adviezen van de
Portefeuillehoudersoverleggen
Artikel 10 (Niet voorziene gevallen) legt de
beslissingsbevoegdheid voor gevallen waarin
de verordening niet voorziet bij het DB.
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Taken DB

Taken AB

Artikel 11 (Rekening en verantwoording van
het Fonds) legt een verantwoordingstaak bij
het DB om “jaarlijks aan het Algemeen Bestuur
door middel van de jaarrekening
verantwoording af over de rechtmatigheid en
doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven
van het Fonds” af te leggen.
Artikel 13 (Tussentijds onderzoek naar
inkomsten en te verwachten
uitgaven van het Fonds) geeft het DB de taak
om onderzoek uit te voeren naar de financiële
gevolgen voor het Fonds van:
a. de mogelijk opgetreden vertraging in de
vaststelling van één of meer
Programma’s
b. de mogelijk opgetreden vertraging in de
uitvoering van één of meer Regionale
Projecten waarvoor nog geen
Projectovereenkomst is
aangegaan
d. de noodzaak van een wijziging van de door
iedere gemeente jaarlijks te leveren
financiële bijdrage aan het Fonds

De verordening legt geen expliciete taken bij de ambtelijke organisatie van Holland
Rijnland. De ambtelijke organisatie van Holland Rijnland voert uiteraard wel taken uit,
maar in opdracht van het DB en AB. In de praktijk betekent dit dat de ambtelijke
organisatie van Holland Rijnland belast is met de uitwerking van de programma’s voor
elk van de projecten, de verantwoording (inhoudelijk en financieel) en de
voorbereiding van de besluiten in AB en DB. Daarnaast zijn medewerkers van Holland
Rijnland op verschillende andere wijzen betrokken bij de voorbereiding en uitvoering
van projecten. Zo participeren medewerkers van Holland Rijnland in de provinciale
projectgroepen die zich bezighouden met de drie infrastructurele projecten en
ondersteunen zijn gemeenten in de uitvoering van de verschillende groenprojecten. De
organisatie van Holland Rijnland beschouwt deze betrokkenheid en de daarmee
gemoeide inspanningen als onderdeel van hun kerntaak.
2.2.3 Aansturing
Het beheer van het RIF is ondergebracht bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Holland Rijnland. De wettelijke grondslag voor het instellen en
beheren van een Regionaal Investeringsfonds is te vinden in artikel 5 van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Algemeen Bestuur
Zoals elk intergemeentelijk samenwerkingsverband kent Holland Rijnland een
Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit
vertegenwoordigers van de gemeenteraden of Colleges van de deelnemende
gemeenten. Het Algemeen Bestuur komt vier keer per jaar bijeen. Het Algemeen
Bestuur is het hoogste besluitvormende orgaan van het samenwerkingsverband.
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Holland Rijnland kent een ‘gemengd bestuursmodel’. Dat betekent dat gemeenten zelf
kiezen of zij Collegeleden, raadsleden of een combinatie daarvan afvaardigen in het
Algemeen Bestuur. Elke gemeente vaardigt minimaal twee personen af. Als een
gemeente meer dan 20.000 inwoners telt mag dat er per 20.000 inwoners, 1
afgevaardigde meer zijn. Het aantal leden in het Algemeen Bestuur is echter niet van
invloed op de stemverhouding. Voor elke 10.000 inwoners (afgerond naar boven)
wordt één stem uitgebracht, met een minimum van twee stemmen. Daardoor kan het
aantal stemmen per gemeente variëren van twee stemmen (voor kleine gemeenten)
tot vierentwintig (Leiden).4

(Bron: Website Holland Rijnland)
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen. De leden van
het Dagelijks Bestuur worden verkozen uit het Algemeen Bestuur en blijven, ook na
hun benoeming tot lid van het DB, deel uitmaken van het Algemeen Bestuur. In 2010 is
de voordracht van de leden van het Dagelijks Bestuur door de voorzitter van het
Algemeen Bestuur gedaan, in nauw overleg met de Colleges van B&W van de
betrokken gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zes leden én een voorzitter.
Dit Dagelijks Bestuur vergadert in een tweewekelijkse frequentie.
Holland Rijnland hanteert drie regioclusters: Duin- en Bollenstreek, de Leidse Regio
en de Rijnstreek. Uit de drie clusters worden elk twee leden voor het Dagelijks
Bestuur voorgedragen. Elk lid van het Dagelijks Bestuur is portefeuillehouder voor
een of meerdere beleidsvelden. Het Dagelijks Bestuur doet na advisering door het
Portefeuillehoudersoverleg voorstellen aan het Algemeen Bestuur, als de procedure
dat verlangt dan wordt eerst een reactie gevraagd aan de Colleges van B&W van de
deelnemende gemeenten. Ook is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering van
besluiten van het Algemeen Bestuur.

(Bron: Website Holland Rijnland)
Portefeuillehoudersoverleg
Over de besluiten die het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming aan het Algemeen
Bestuur wil voorleggen, wordt het DB wordt geadviseerd door het
portefeuillehoudersoverleg. Elk lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
voert over de inhoud en voortgang van diens portefeuille overleg met alle bij deze
portefeuille betrokken lokale dagelijkse bestuurders (leden van de colleges van B&W).
Tevens worden besluiten van het DB ter kennisname gebracht aan dit
portefeuillehoudersoverleg. Deze overleggen vinden doorgaans 4 tot 6 keer per jaar
plaats. De voorstellen worden meningsvormend besproken. Doorgaans drie weken
voor ieder portefeuillehoudersoverleg vindt er ambtelijk vooroverleg (ambtelijke

4

Het aantal stemmen is verbonden met elke afgevaardigde van een gemeente. Aangezien elke
gemeente twee afgevaardigden kent, is het minimum daardoor 2 (aantal stemmen van een
gemeente met maximaal 10.000 inwoners) en maximaal 24 (ca 120.000 inwoners van Leiden
resulteren in 2* 12 stemmen).
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adviesgroep, afgekort AAG) plaats, waarbij de ambtenaren van de betrokken
gemeenten overleggen met ambtelijk medewerkers van Holland Rijnland.

Stuurgroepen
De drie infrastructurele projecten kennen alle een stuurgroep. De stuurgroepen
hebben geen positie ten opzichte van het RIF. De stuurgroepen hebben wel een rol ten
aanzien van de individuele projecten. Zowel ten aanzien van de scope (inhoud,
middelen, etc.) als het proces. Veelal is deze rol adviserend, aangezien de provincie in
deze projecteigenaar is. Een ieder zit vanuit zijn eigen belang in deze stuurgroep. De
grondgemeenten vanuit hun belang (lokale inpassing, juridisch-planologisch), de regio
vanuit haar belang en de rol die zij heeft vanuit de kaderstelling door het AB (ruimtelijk
economisch, regionale verkeersafwikkeling, enzovoort). De samenstelling per
stuurgroep varieert per project en de fase waarin dit project zich bevindt. In de regel
bestaan deze uit de projecteigenaar (provincie(s)/gemeente), grondgemeenten, regio
en overige belanghebbenden (RWS, NS, ProRail). Namens de regio zit de
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer in deze stuurgroepen, die in het DB deze
stuurgroepvergaderingen voorbespreekt en indien nodig besluitvorming voorlegt.
Daarnaast rapporteert de portefeuillehouder V&V na afloop over de uitkomsten. In het
DB wordt ook bepaald of er verdere stappen moeten worden gezet richting AB
(informerend, meningvormend, besluitvormend).
2.2.4

Besluitvorming

Beheersverordening en aanvullende regelgeving
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 19 december 2007 een
Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds vastgesteld (en op 17 februari 2010
gewijzigd). Deze verordening beschrijft de randvoorwaarden voor het gebruik en het
beheer van het Regionaal Investeringsfonds. In deze verordening zijn de doelstelling
(artikel 2) en reikwijdte (artikel 3) gespecificeerd. Verder is het nodige vastgelegd over
de voeding van het fonds, het beheer en de manier waarop uitgaven kunnen worden
gedaan. In artikel 13 is vastgelegd dat er in 2012 een tussentijds onderzoek plaatsvindt
naar inkomsten en de te verwachten uitgaven. Dit onderzoek heeft inderdaad in 2012
plaatsgevonden (zie paragraaf 2.2.6).
Op de aansturing en het beheer van het RIF zijn daarnaast nog het ‘Treasury Statuut’,
een ‘Instructie Controllor’ en een ‘Instructie Accountant’ van toepassing. Deze
documenten zijn niet specifiek verbonden met het RIF, maar gelden voor alle financiële
aangelegenheden van Holland Rijnland. Het Treasury Statuut dient er onder meer toe
te voorkomen dat onverantwoorde risico’s worden genomen met binnen Holland
Rijnland beschikbare reserves.5 Als gezegd geldt dit automatisch ook voor het RIF. In
het Treasury Statuut zijn eveneens de verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen
benoemd alsmede de informatievoorziening.

Vaststelling Programma’s en Projectovereenkomsten
Het Algemeen Bestuur stelt per project dat wordt medegefinancierd door het RIF, een
Programma vast. Hierin worden de activiteiten beschreven waarvoor de financiële
bijdrage wordt verleend. Ook mag het Algemeen Bestuur, zij het alleen onder strikte

5

In het Treasury Statuut is onder meer vastgelegd dat het gebruik van derivaten niet is
toegestaan (Artikel 3.3). Verder worden gelden alleen belegd bij Financiële instellingen met ten
minste een AA-rating van een erkend rating-bureau (Artikel 6.1).
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voorwaarden, een wijziging van een financiële bijdrage door een gemeente aan het RIF
vaststellen.
De uitvoering van het beheer van de Beheersverordening ligt bij het Dagelijks Bestuur
van Holland Rijnland. Voor het Dagelijks Bestuur geldt onder meer dat zij samen met
de bij het project betrokken medeoverheid (of medeoverheden) een
Projectovereenkomst opstelt, waarin de verstrekking van de financiële bijdrage ten
laste van het RIF wordt geregeld. Het Dagelijks Bestuur kan pas overgaan tot de
voorbereiding van een Projectovereenkomst of verstrekking van een financiële
bijdrage, als het Algemeen Bestuur een Programma voor het desbetreffende project
heeft vastgesteld.

Het RIF in de cyclus van mening- en besluitvorming
Het Regionaal Investeringsfonds is geen zelfstandig onderwerp in de menings- en
besluitvorming door Holland Rijnland. De projecten in het RIF hebben namelijk
betrekking op verschillende thema’s. Deze thema’s zijn verspreid over de portefeuilles
van drie leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, namelijk: Verkeer en
Vervoer, Natuur en Landschap en tot slot de portefeuille Ruimte. Een en ander leidt er
toe dat deze thema’s in drie verschillende portefeuillehoudersoverleggen aan de orde
komen. Daar worden de inhoudelijke ontwikkelingen rond het desbetreffende thema
besproken. Ook in het Algemeen Bestuur is het RIF geen zelfstandig agendapunt.
In de tweewekelijkse bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is
het RIF wel een vast agendapunt. Bij dit agendapunt wordt melding gemaakt van voor
de thema’s in het RIF relevante beleidsontwikkelingen, zoals afspraken met provincie
en Rijk.
2.2.5 Reserveringen
De totale reserveringen in het RIF lopen tussen 2008 en 2022 in totaal op tot 142,5
miljoen euro. Tijdens deze looptijd vinden er ook uitgaven plaats. Uitgesplitst naar de
vijf RIF-projecten gaat het om de volgende reserveringen:
 de Rijnlandroute: 37,5 miljoen Euro
 het HOV-net Zuid-Holland Noord: 37,5 Miljoen Euro
 de Noordelijke Ontsluiting Greenport: 37,5 Miljoen Euro
 Versterking Greenport Duin en Bollenstreek: 10 Miljoen Euro
 het Regionaal Groenprogramma: 20 Miljoen Euro
Tot het jaar 2022 storten de deelnemende gemeenten elk jaar een vast geldbedrag in
het RIF. De omvang van het bedrag dat elke gemeente bijdraagt aan het RIF wordt
bepaald door het aantal inwoners, het aantal nieuw te bouwen woningen en het aantal
vierkante meter kantooroppervlak in een gemeente. De bedragen zijn gebaseerd op
het prijspeil 2007: indexering vindt in principe niet plaats, tenzij de opgebouwde rente
van het RIF daartoe aanleiding geeft. Het uitgangspunt van de financiële bijdragen is
dat als een project niet gerealiseerd wordt, de gemeenten hun investering terugkrijgen
(inclusief de ontvangen rente).
De financiële bijdrage van het RIF heeft een maximum van 37,5 miljoen Euro. In 2013 is
besloten de tweede tranche aan het RIF toe te voegen. De tweede tranche bestaat uit
een aanvullende bijdrage van 37,5 miljoen Euro voor het realiseren van de
Rijnlandroute en een verlenging van het RIF tot en met het jaar 2024.
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Zoals al opgemerkt vindt volgens artikel 8 van de Beheersverordening Regionaal
Investeringsfonds daadwerkelijke verstrekking van een financiële bijdrage ten laste
van het RIF plaats als er een Programma is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
Holland Rijnland. Op het moment van schrijven bestaan dergelijke Programma’s voor:
Versterking Greenport Duin en Bollenstreek, de Noordelijke Ontsluiting Greenport en
het Regionaal Groenprogramma. Voor de Rijnlandroute en het HOV-net ZHN is gewerkt
met bestuursovereenkomsten waarvan is afgesproken dat deze de status van
programma hebben. Vanuit Holland Rijnland is op ambtelijk niveau aangegeven dat
juridisch is getoetst of de bestuursovereenkomsten inderdaad de status van
programma konden krijgen zodat voldaan kon worden aan de eisen zoals gesteld in de
Beheersverordening. Het antwoord daarop was positief.
2.2.6 Informatievoorziening en verantwoording
Conform de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland kennen het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur een aantal informatieverplichtingen. Zo moet het
Algemeen Bestuur binnen drie maanden reageren op schriftelijke vragen van de raden
van de deelnemende gemeenten en aan de raden ongevraagd alle informatie geven die
voor een goede beoordeling van het gevoerde of te voeren beleid nodig zijn. Het
Dagelijks Bestuur moet binnen acht weken reageren op vragen van leden van het
Algemeen Bestuur en aan hen ongevraagd alle informatie geven die voor een goede
beoordeling van het gevoerde of te voeren beleid nodig zijn.
In principe bieden de portefeuillehoudersoverleggen aan de gemeenteraden de
mogelijkheid om enige invloed uit te oefenen op de menings- en besluitvorming binnen
Holland Rijnland. Deze overleggen doen immers dienst als een meningsvormend
platform binnen Holland Rijnland. Bovendien kunnen de raden via deze
portefeuillehoudersoverleggen informatie verkrijgen over de ontwikkelingen en
besluiten binnen het samenwerkingsverband. Van de leden van de Colleges van B&W
in het portefeuillehoudersoverleg wordt verwacht dat zij in hun eigen gemeente een
eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg bespreken in de desbetreffende commissie
van de gemeenteraad. Welke commissie dat is, hangt af van de structuur van de lokale
menings- en besluitvorming. In zeven van de negen onderzochte gemeenten (zie
bijlage 3) bestaat er een ‘commissie regionale zaken’, waar alle voor de regionale
samenwerking relevante onderwerpen ter sprake komen. In de overige twee
gemeenten komen de regionale onderwerpen in de reguliere vakcommissies en/of de
raad aan de orde. In een gemeente waar een ‘regiocommissie’ bestaat, komt geregeld
ook voor dat in de vakcommissies specifieke onderwerpen ter sprake komen. De
overleggen in de commissies worden benut om de portefeuillehouder te verzoeken om
de belangen van de gemeente in te brengen in het portefeuillehoudersoverleg. Ook is
de regiocommissie de plek waar de portefeuillehouder informatie kan verstrekken over
de regionale afspraken en ontwikkelingen.
Artikel 11 van de Beheersverordening stelt dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks aan het
Algemeen Bestuur verantwoording aflegt over de rechtmatigheid en doelmatigheid van
de inkomsten en uitgaven van het Regionaal Investeringsfonds. Dit doet het Dagelijks
Bestuur door middel van de jaarrekening van Holland Rijnland, waarin het RIF een
apart hoofdstuk vormt. Tussentijds worden geen voortgangsverslagen opgesteld. Wel
worden, conform het Treasury Statuut, de portefeuillehouder in het dagelijks bestuur
van Holland Rijnland en de controller elk kwartaal bericht over de liquiditeitenplanning.
Elk half jaar wordt ten behoeve van deze portefeuillehouder en controller een
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Management rapportage opgesteld over de ontwikkelingen met betrekking tot de
Treasury. In bijlage 5 is de tekst van artikel 17 van het Treasury Statuut opgenomen,
waarin alle informatieverplichtingen zijn gespecificeerd. In de praktijk komt het er op
neer dat verantwoording over het RIF louter jaarlijks plaatsvindt en alleen in het
hoofdstuk over de jaarrekening.
Zoals bepaald in artikel 13 van de Beheersverordening vond in 2012 een evaluatie van
het Regionaal Investeringsfonds plaats. Doel van de evaluatie was om inzicht te geven
in de voortgang van (de voorbereiding op) de projecten en in de eventuele noodzaak
tot wijziging van de financiële bijdrage per gemeente. Het Algemeen Bestuur heeft op
basis van de resultaten besloten tot voortzetting van de bestaande invulling van het
RIF.
In onderstaand schema is aangegeven welk type besluiten, voorstellen en
verantwoordingsinformatie over het RIF (conform beheersverordening RIF) op welke
wijze in de besluitvormingscyclus van Holland Rijnland en vervolgens in de
gemeenteraden (niets over vastgelegd in de verordening, gegevens gebaseerd op de
praktijk zoals aangetroffen in het onderzoek) worden gebracht.

Besluiten, voorstellen en verantwoordingsinformatie die aan DB en AB
moeten worden voorgelegd zoals vastgelegd in de verordening:
-Programma per RIF-project
-Projectovereenkomsten drie infrastructurele projecten
-Aanpassingen in de beheerverordening RIF
-Tussentijds onderzoek naar inkomsten en uitgaven
-Jaarlijkse verantwoording

Voorstel

DB
PHO
Elke 2 4-6 x
weken pj

DB

Gemeenteraden

AB
4x
pj

Besluit

of
Lokale
raadscommissie
(regionale zaken)

en / of

Lokale
raadscommissie
(regionale zaken)

De cyclus Dagelijks Bestuur (DB), ambtelijke adviesgroep (AAG),
portefeuillehoudersoverleg (PHO), DB, AB is altijd hetzelfde. De invulling van de
besluitvorming van de gemeenteraden en raadscommissies verschilt per gemeente. Er
zijn gemeenten waarin de raadscommissie voor het portefeuillehoudersoverleg in
stelling worden gebracht zodat ze hun wethouder kunnen ‘laden’ over de voorstellen.
Ook zijn er gemeenten waarin dit gebeurt voorafgaand aan de AB-vergadering. Ook de
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combinatie komt voor. De regiocoördinatoren6 hebben in 2009 een Handboek bestpractices regio opgesteld (opvraagbaar via de website van Holland Rijnland) waarin
gemeenten geadviseerd worden op welke wijze welke voorstellen, besluiten en
verantwoordingsinformatie van Holland Rijnland ambtelijk en bestuurlijk verankerd
kunnen worden in de eigen gemeente. Voor gemeenten die geen afvaardiging hebben
in het DB zijn er in de praktijk (blijkend uit het onderzoek) vijf mogelijkheden om
voorstellen over het RIF te beïnvloeden:
1. Via het ambtelijk vooroverleg (ambtelijk)
2. Via het portefeuillehoudersoverleg (college van B&W)
3. Via de raadscommissie (raad)
4. Via de gemeenteraad (raad)
5. Via het Algemeen Bestuur (college en/of raad afhankelijk van afvaardiging in
AB)
Het spreekt voor zich dat gemeenten met een vertegenwoordiging in het DB
theoretisch twee extra momenten hebben voor beïnvloeding op het niveau van het
college van B&W.
Uiteraard is de kwaliteit van de beïnvloedingsmogelijkheden voor gemeenteraden erg
afhankelijk van de kwaliteit van de inrichting daarvan in de raadscommissies en
gemeenteraden. Holland Rijnland voorziet in teksten die gebruikt kunnen worden ter
invulling van de raadsvoorstellen (formulering van besluiten en argumentatie), waar in
de praktijk meestal één op één gebruik van wordt gemaakt. Het maakt ook uit in welke
mate voorstellen ook ambtelijk voorbereid worden en worden gepositioneerd (ter
kennisname, ter besluitvorming, opiniërend) in de commissie of raad. Hierover meer in
hoofdstuk 3.
Verder bestaat er een circuit van stuurgroepen. Juist de grondgemeenten zorgen via
de stuurgroepen RijnlandRoute, destijds RGL, later HOV-ZHN, Valkenburg, en het
breed bestuurlijk overleg in het kader van de NOG/POG voor hun inbreng. Deze
stuurgroepen zijn te beschouwen a;s het cement tussen de formele bouwstenen (PHO,
DB, AB, colleges).

2.3

Betalingen gemeenten en uitgaven RIF

2.3.1 Betalingen gemeenten
De gemeentelijke bijdragen aan het RIF zijn volgens een sleutel bepaald die is
vastgelegd in de beheersverordening en is geaccordeerd door alle gemeenteraden. De
sleutel kent twee elementen: inwoneraantal en bouwopgave. Dat betekent dat er een
inwonerbijdrage (€ 245 voor de gehele periode van 15 jaar) per gemeente is en een
bijdrage per te bouwen woning (€ 2000 voor de gehele periode van 15 jaar) en
kantooreenheid (€ 50 voor de gehele periode van 15 jaar). In onderstaand schema zijn
de uitgaven per gemeente aan het RIF weergegeven.
Gemeente

Jaarlijkse
bijdrage
conform
verordening

Kaag en Braassem

6

€ 368.865

Bijdrage tot en
met 2013

€ 2.213.190

Totale bijdrage
gedurende
looptijd

€ 5.532.974

Bijdrage tweede
tranche in totaal
(te betalen in
2023)

Aanvullende
bijdrage
tweede tranche

€ 737.730

Zie http://www.hollandrijnland.net/holland_rijnland/missie-en-aanpak1/Werkgroep%20Boeien-en-binden/handboek-best-practices-regio-werkgroep-boeien-enbinden-mei-2009.pdf
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Hillegom

€ 430.127

€ 2.580.762

€ 6.451.900

€ 860.254

Katwijk

€ 1.764.337

€ 10.586.022

€ 26.465.062

€ 3.528.674

Leiden

€ 3.076.652

€ 18.459.912

€ 46.149.773

€ 6.153.304

Leiderdorp

€ 571.022

€ 3.426.132

€ 8.565.333

€ 1.142.044

Lisse

€ 409.567

€ 2.457.402

€ 6.143.504

€ 819.134

Noordwijk

€ 585.348

€ 3.512.088

€ 8.780.227

€ 1.170.696

Noordwijkerhout

€ 378.658

€ 2.271.948

€ 5.679.877

€ 757.316

Oegstgeest

€ 400.880

€ 2.405.280

€ 6.013.198

€ 801.760

Teylingen

€ 731.905

€ 4.391.430

€ 10.978.572

€ 1.463.810

Voorschoten

€ 572.420

€ 3.434.520

€ 8.586.303

€ 1.144.840

Zoeterwoude

€ 164.550

€ 987.300

€ 2.468.255

€ 329.100

€ 9.454.331

€ 56.725.986

€ 142.500.0007

€ 18.908.662
totaal 2e tranche

€ 8.627.300
€ 16.372.700

€ 25.000.000
€ 43.908.662

In totaal is er tot en met 2013 vanuit de gemeenten ruim 56 miljoen euro in het RIF
gestort. De middelen van het RIF worden een bewaring gegeven van een bank met een
AAA rating. Als gevolg van nieuwe wetgeving zal Holland Rijnland overgaan tot
schatkistbankieren.
De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen herbergt een risico in zich, met
name waar het gaat om de bijdrage per gerealiseerde woning of kantooreenheid. Op
dit moment staat al enige jaren de woningbouwrealisatie onder druk als gevolg van de
economische situatie. Door tegenvallende grondexploitaties kunnen gemeenten in
financiële problemen raken. En dat kan een effect hebben op de betalingen aan het
RIF. De beheersverordening voorziet in deze situatie in artikel 15 lid 3: “het Algemeen
Bestuur kan alleen besluiten tot verlaging van de financiële bijdrage van een
Deelnemende gemeente, indien de betreffende gemeente in 2012 aannemelijk kan
maken dat ten minste dertig procent van de bouwopgave zoals genoemd in bijlage 1 bij
artikel 4 van de Verordening niet wordt gerealiseerd door externe oorzaken.” Geen van
de gemeenten heeft tot op heden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dat kan
betekenen dat gemeenten in 2012 de prognose van de bouwopgave nog eens goed
hebben bekeken en daarin geen aanleiding zagen om gebruik te maken van artikel 15
lid 3. Formeel is de mogelijkheid om de financiële bijdrage aan te passen op grond van
dit artikel gepasseerd. Het risico dat met artikel lid 15 lid 3 is geadresseerd, is niet
verdwenen, immers de bouwopgave kan alsnog in een vertraging in termen van
realisatie komen.
De verdeelsleutel is een manier om redelijk objectief een grondslag te vinden voor de
uitwerking van het profijtbeginsel. De voeding is gebaseerd op solidariteit en profijt;
het ging om geprognotiseerde woningbouw en kantoorontwikkeling. Hoe elke
gemeente vervolgens zelf de dekking regelt voor de eigen bijdrage is aan die
gemeente zelf. Als de woningbouwaantallen niet gerealiseerd worden is dat geen titel
om niet of minder bij te dragen. Artikel 15 lid 3 is alleen van toepassing indien een
gemeente onverhoopt een zeer grote woningbouwopgave (Valkenburg) niet realiseert.
Is dit artikel van toepassing; dan volgt ook de discussie dat de andere gemeenten meer
moeten bijdragen.
7

Rekenkundig komt volgt € 141.841.978 uit de optelling. Conform de overeenkomst moet er €
142.500.000 binnenkomen. Daarom heeft het AB destijds besloten de om de ontvangen rente
jaarlijks toe te voegen.
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De bijdragen voor de tweede tranche Rijnlandroute houden in dat gemeenten de
doorlooptijd van hun bijdrage aan het RIF verlengen met 2023 en 2024 en dat de
gemeenten Katwijk en Leiden separaat een specifieke aanvullende bijdrage leveren.
De bijdrage per gemeente in 2023 en 2024 is gelijk aan die van de voorgaande jaren.
Het resterende bedrag van €12,5 miljoen zal door alle 12 RIF-gemeenten bijeen worden
gebracht door de huidige RIF-systematiek tot na 2022 te verlengen met een periode die
nodig is om €12,5 miljoen in 2022 te realiseren (naar schatting maximaal twee jaar). Dit
conform artikel 2, lid 2 van de Overeenkomst aanvullende bijdrage RIF. Het bedrag van
de tweede tranche RIF is dus gemaximeerd op €37,5 miljoen.
Er bestaat een risico dat de bijdrage voor de tweede tranche wellicht hoger kan
uitpakken dan de tot nu toe gecommuniceerde 37,5 miljoen euro.
De bijdragen per gemeente en per project zijn substantieel, maar op het geheel van te
verwachten investeringen vormen zij slechts een gering percentage. In de volgende
tabel wordt aangegeven welk percentage de gemeentelijke uitgaven op de totale
uitgaven vertegenwoordigen.

Project
Rijnlandroute
HOV-net Zuid-Holland
Noord
Programma ontsluiting
Greenport

Gemeentelijke
bijdrage

Tweede
Totale
Percentage
trance
investeringen
Rijnlandroute
€ 37.500.000
€ 1.000.000.000
€ 37.500.000
4%
€ 37.500.000
€ 483.000.000
8%
€ 37.500.0008
€ 295.000.000
13%

Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij

€ 10.000.000

€ 200.000.000

Regionaal
Groenprogramma

€ 20.000.000

€ 80.000.000

Totaal

5%
25%
€ 142.500.000

€ 37.500.000

€ 2.058.000.000

9%

2.3.2 Uitgaven RIF
Op dit moment vinden er vanuit het RIF enkele bestedingen plaats. Het gaat om de
jaarlijkse bijdrage aan Versterking Greenport Duin en Bollenstreek van € 666.666,66
en aan de in uitvoering genomen projecten in het Regionaal Groenprogramma. Er is
een bedrag van ruim 12 miljoen euro overgemaakt naar de provincie Zuid-Holland voor
de toenmalige RijnGouwelijn. Met de scopewijziging (tot HOV-netwerk) zijn de
betalingen in 2012 opgeschort en vanaf 2013 wordt conform de nieuwe
bestuursovereenkomst jaarlijks
€ 2.488.600 overgemaakt aan de provincie. Tot besteding van de middelen is het nog
niet gekomen. Het geld staat op de provinciale rekening9. De bestedingen en
onttrekkingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

8
9

€ 12,5 miljoen aan Duinpolderweg, € 20 miljoen aan middengebied en € 5 miljoen aan HOV
De reden hiervoor is dat de provincie een hogere bijdrage verwachtte en op deze wijze de
rente kan ontvangen, zie bijlage 2.
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Project

Bestedingen tot en met
2013

Onttrekking

Rijnlandroute

Geen

Geen

HOV-net Zuid-Holland Noord

Geen

Programma ontsluiting Greenport

Geen

€ 12.477.200
Geen

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

€ 3.999.998 Idem als besteding

Regionaal Groenprogramma

€ 2.886.966 Idem als besteding

Totaal

€ 6.886.964

Besteding en ontrekking

€ 12.477.200

€ 19.364.164

In totaal is van de ruim 56 miljoen euro, bijna 20 miljoen euro besteed en onttrokken
aan het RIF en daarvan is bijna 7 miljoen euro daadwerkelijk besteed. Beheerskosten
(uitvoeringskosten Holland Rijnland) komen ten laste van het samenwerkingsorgaan en
niet ten laste van het RIF.

2.4

Effectiviteit en efficiency

2.4.1 Over de effectiviteit
Het RIF heeft tot doel financiële bijdragen te realiseren voor projecten die van
regionaal belang worden geacht.
Het merendeel van de projecten is op dit moment nog niet in de fase van uitvoering. Dit
betekent dat er wel sprake is van inkomsten, maar dat er nog relatief weinig
bestedingen hebben plaatsgevonden. Alleen in het kader van het Regionaal
Groenprogramma en Versterking Greenport Duin en Bollenstreek zijn er al gelden
vanuit het RIF ter beschikking gesteld. In bijlage 2 wordt dit op projectniveau nader
inzichtelijk gemaakt.

Infrastructurele projecten (Rijnland Route, HOV-net ZHN en Noordelijke Ontsluiting
Greenport)
Omdat er nog nauwelijks bestedingen hebben plaatsgevonden binnen een van de drie
infrastructurele projecten, is het ook vrijwel niet mogelijk om vast te stellen of met de
beschikbare gelden de beoogde resultaten worden gerealiseerd. Dat geldt in ieder
geval de drie grote infrastructurele projecten. Een belangrijk risico bij deze projecten
is het feit dat de beleidsdoelen globaal zijn verwoord (zie bijlage 2, toetsing van elk van
de projecten aan het normenkader) en het dus lastig is om achteraf te bepalen of
doelen en resultaten bereikt zijn. Dat is weliswaar gebruikelijk in de planvormingsfase
bij grote infrastructurele projecten, maar zodra ter uitwerking en uitvoering
projectovereenkomsten gesloten worden, dan dienen in de doelen en resultaten daarin
SMART te zijn geformuleerd. Die fase breekt nu aan bij deze projecten.
Er is geen de sturing op de effectiviteit mogelijk. De sturing op deze projecten is in het
algemeen vastgelegd in de bestuursovereenkomsten die zijn gesloten tussen de
provincie en de gemeenten. Daarin zijn afspraken gemaakt over de organisatie, de
ruimtelijke en financiële scope, etc. Sturing op effectiviteit wordt beperkt doordat de
verantwoordelijkheid voor deze projecten niet berust bij de gemeenten zelf of bij het
samenwerkingsverband Holland Rijnland. Op basis van de financiële bijdrage vanuit
het RIF (die slechts een deel van de totale inzet van middelen omvat) kan Holland
Rijnland participeren in de provinciale project- en werkgroepen die zich bezighouden
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met de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Op die manier kunnen de
gemeenten via Holland Rijnland invloed uitoefenen op de uitvoering. Maar uiteindelijk
ligt de eindverantwoordelijkheid elders, namelijk bij de provincie Zuid Holland.
Uiteindelijk is het Provinciaal Bestuur (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten)
verantwoordelijk voor de realisatie daarvan.

Regionaal Project Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek
Voor de dit project en de uitvoering door de GOM is een beoordeling van de mate van
realisatie van de doelstellingen eveneens lastig. Enerzijds komt dat door de globale
aard van de doelstellingen (bijvoorbeeld ‘het door middel van actieve
gebieds(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale
Duin- en Bollenstreek). Deze globale formulering vormt een risico voor de beoordeling
van effectiviteit: wanneer kan geconstateerd worden of een doel bereikt is. Een ander
risico betreft de sturing op de effectiviteit van de GOM. De Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij is een privaatrechtelijke onderneming. Zowel de
aansturing als het toezicht op deze onderneming berusten bij aandeelhouders. De
aandeelhouders zijn zes gemeenten binnen Holland Rijnland, namelijk Hillegom,
Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De bijdrage die vanuit het
RIF aan de GOM wordt verstrekt, wordt onderdeel van de algemene exploitatie van de
GOM. Het DB heeft ermee ingestemd (in 2011) dat de RIF middelen voorlopig
onderdeel uitmaken van de algemene exploitatie van de GOM. Voorwaarde is wel dat
deze middelen uiteindelijk duidelijk herkenbaar ingezet gaan worden voor projecten
die (het landschap van) de Greenport gaan versterken. Dat DB-besluit past in het ABbesluit. Daarmee is het moeilijk om op dit moment te beoordelen in welke mate de RIFmddelen bijdragen aan het resultaat.

Regionaal Groenprogramma
Binnen het Regionaal Groenprogramma vinden al diverse uitgaven plaats.10
Goedgekeurde projecten krijgen vanuit het RIF een bijdrage van maximaal 25% van de
totale inrichtingskosten. De projecten worden onder verantwoordelijkheid van
individuele gemeenten uitgevoerd. De bijdrage vanuit het RIF vormt een beperkt
onderdeel van de totale projectuitgaven. Over het project wordt door de betrokken
portefeuillehouder in de raad van diens gemeente verantwoording afgelegd. Holland
Rijnland ontvangt een nota voor de bijdrage en overtuigt zich er van dat het door de
gemeente gedeclareerde bedragen daadwerkelijk zijn besteed voor het bedoelde
project.
In bijlage 2 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gang van zaken rond de
bestedingen binnen de Projecten van het Regionaal Groenprogramma en worden meer
in detail uitspraken gedaan over de betekenis van de bijdrage vanuit het RIF. Op
algemeen niveau kan worden vastgesteld dat een conclusie over de effectiviteit van de
bijdrage vanuit het RIF aan de Projecten van het Regionaal Groenprogramma in
algemene zin goed mogelijk is en ook gebeurt. Per project kan immers worden
aangegeven of het project is uitgevoerd, of dit binnen de begroting was en op welke
wijze aan de doelstellingen is bijgedragen.

10

Voor een gedetailleerd overzicht van de gang van zaken in het Het Regionaal
Groenprogramma wordt verwezen naar bijlage 2.
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Inhoudelijke verantwoordingsinformatie
Op papier wordt er in de Programmarekening van Holland Rijnland, in het hoofdstuk
over het RIF, verantwoording afgelegd over de bestede middelen. In de praktijk moet
worden vastgesteld dat dit in essentie een ‘liquiditeitsoverzicht’ is. Het betreffende
hoofdstuk bevat een overzicht van inkomsten en uitgaven in het RIF. Daarmee kunnen
de door Holland Rijnland verstrekte financiële gegevens niet wordt beschouwd als
inhoudelijke verantwoordingsinformatie.
In artikel 13 van de Beheersverordening van het RIF wordt gesproken over een
tussentijdse evaluatie van het RIF. Deze evaluatie is in 2012 uitgevoerd, maar moet
eveneens worden beschouwd als een overzicht van ontvangen gelden en een
prognose van verwachte uitgaven. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat
inkomsten en uitgaven tot 2022 in verhouding zullen blijven. Dit maakt de uitgevoerde
exercitie geen evaluatie. Er wordt immers geen verantwoording afgelegd over de
bestedingen en de mate waarin deze bestedingen hebben bijgedragen aan de
realisatie van de doelstellingen.
Eveneens kan worden geconstateerd dat informatie over het functioneren van het RIF
is verspreid over verschillende documenten en andere vindplaatsen. De ‘entry’ RIF die
wordt aangeboden op de website van Holland Rijnland, bevat louter algemene
informatie. Het vereist (van raadsleden) de nodige kennis en vaardigheden om
relevante informatie te vinden en te begrijpen. Om te beginnen dient iemand een idee
te hebben welke documenten als relevant kunnen gelden. Verder vereist het de nodige
kennis van het lezen en begrijpen van financiële informatie om een goed overzicht te
krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor het doorgronden van de verdeelsleutel
waarmee de jaarlijkse bijdrage aan het RIF door de deelnemende gemeenten wordt
bepaald.
Wat de toekomstige bestedingen betreft lopen de gemeenten op het eerste gezicht
geen risico’s. De bijdragen aan alle projecten zijn vastgesteld. Dat betekent niet dat er
geen risico’s zijn. De risico’s liggen op twee vlakken: in de planvormingsfase zou
kunnen blijken dat op basis van wensen van provincie en gemeenten er meer middelen
nodig zijn. Of gaandeweg de voorbereidingen en uitvoering op specifieke projecten
zou kunnen blijken dat de uitvoeringskosten hoger zijn dan geraamd. In principe berust
dat risico bij de uitvoerende instantie, veelal de provincie. Toch is het niet ondenkbaar
dat, bijvoorbeeld, de provincie via het RIF aan de gemeenten zal verzoeken om een
extra bijdrage te leveren aan de gestegen kosten. Het staat gemeenten, mocht deze
situatie zich voordoen, vrij om dan zo’n extra bijdrage te weigeren. De gang van zaken
rond de ‘tweede tranche’ van de Rijnlandroute laat zien dat het risico reëel is, en dat
het bovendien voor individuele gemeenten lastig is om zich aan een extra bijdrage te
onttrekken. Immers, afzien van een bijdrage kan tot gevolg hebben dat het project
anders zal worden uitgevoerd dan de bedoeling was, waardoor zowel de belangen van
direct betrokken gemeenten als het regionaal belang schade kunnen oplopen.
2.4.2

Over de efficiency

Beheerkosten
In de onderzoeksopzet is aandacht gevraagd voor de vraag of het RIF efficiënt wordt
beheerd. Dat roept direct de vraag op wat moet worden verstaan als het beheer van
het RIF. In de meest beperkte zin betreft het beheer van het RIF louter het versturen
van de nota aan de deelnemende gemeenten om hun jaarlijkse bijdrage aan het RIF ter
beschikking te stellen, de binnenkomende bedragen te administreren, op een zo veilig
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mogelijke wijze te beleggen en op de momenten dat daarom wordt gevraagd een
bijdrage over te maken aan een relevant project. Verder dient er jaarlijks een overzicht
te worden opgesteld van inkomsten en uitgaven. Deze activiteiten vormen een regulier
onderdeel van alle financiële activiteiten die binnen Holland Rijnland plaatsvinden,
zoals die onder meer zijn vastgelegd in het Treasury Statuut. Zij worden als zodanig
niet apart en herkenbaar opgenomen in de administratie van de ureninspanningen van
medewerkers van Holland Rijnland. Het financieel beheer voldoet aan de maatstaven
van de accountant.
Naast het directe financiële beheer zijn medewerkers van Holland Rijnland op
verschillende andere wijzen betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van
projecten. Zo participeren medewerkers en portefeuillehouders van Holland Rijnland
in de provinciale projectgroepen die zich bezighouden met de drie infrastructurele
projecten. In deze projectgroepen worden specifieke afspraken gemaakt over de
uitvoering.
Voor de projecten die vanuit het Regionaal Groenprogramma worden uitgevoerd, geldt
dat deze onder gemeentelijke verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Dat neemt niet
weg dat medewerkers van Holland Rijnland betrokken zijn bij de projectgroepen van
clusters van gemeenten, daar geregeld in participeren of anders de gemeentelijk
projectleiders ondersteunen met allerlei adviezen. Die adviezen kunnen op de inhoud
van het project betrekking hebben maar ook op de inrichting van de financiële
administratie en het afleggen van verantwoording over de bestedingen. Dat laatste is
met name het geval als er in projecten ook sprake is van Europese subsidies zoals bij
het Regionaal Groenprogramma het geval is.
De organisatie van Holland Rijnland beschouwt deze betrokkenheid en de daarmee
gemoeide inspanningen als onderdeel van hun kerntaak (adviseren van gemeenten en
het behartigen van belangen van de gemeenten). Dat impliceert onder meer dat in de
urenbesteding van medewerkers van Holland Rijnland niet expliciet wordt gemaakt of
de geleverde inspanningen gerelateerd waren aan het RIF.
Op basis van de urenadministratie van medewerkers van Holland Rijnland is alsnog
een indicatie verkregen van de tijdsinvesteringen in de separate projecten. Hiervan
wordt in bijlage 2 verslag gedaan. Aldaar blijkt dat de berekende tijdsinvestering gelijk
staat aan tussen de 1 à 5% van de totale kosten van het desbetreffende onderdeel van
het RIF. Deze percentages wijzen op alleszins redelijke beheerskosten. Het betreft
uitdrukkelijk indicaties, waarbij het lastig is om een onderscheid te maken tussen
‘reguliere’ inspanningen die verbonden zijn met de kerntaken van Holland Rijnland en
specifiek met de RIF-projecten verbonden inspanningen.
Medewerkers van Holland Rijnland brengen met betrekking tot de met het RIFverbonden projecten expertise in en adviseren de gemeenten. Deze
uitvoeringsstrategie is (kosten)efficiënt. Voor de negen individuele gemeenten zou het
immers meer tijdsinvesteringen vereisen om zich deze expertise eigen te maken of om
zich door externe partijen te laten adviseren en vervolgens met elkaar tot een
gezamenlijk standpunt te komen. Verder geldt dat de medewerkers en
portefeuillehouders van Holland Rijnland in de provinciale overleggen over de grote
infrastructurele projecten het regionaal belang direct kunnen vertegenwoordigen.
Zonder deze constructie zou elke gemeente afzonderlijk de relevante ontwikkelingen
moeten volgen en bewaken. Gemeenten zouden elk voor zich meer inspanningen
moeten doen en minder invloed zouden hebben dan nu het geval is.
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Financieringsafspraken tot 2022
Omdat bij aanvang van het RIF de looptijd direct is vastgelegd tot 2022, is het onnodig
geworden om gedurende deze periode de doelstellingen en bijdragen opnieuw ter
discussie te stellen en vast te leggen. Een uitzondering is geweest toen er voor de
Rijnlandroute aanvullende financiering nodig bleek. Ook de scopewijziging in de
RijnGouwelijn is te beschouwen als een verandering met mogelijk financiële gevolgen.
De besluitvorming over beide projecten maakten een nieuw, intensief bestuurlijk en
besluitvormend traject noodzakelijk. De samenwerking in de vorm van een RIF kan
worden vergeleken met intergemeentelijke samenwerking elders in Nederland, waarbij
eveneens sprake is van een gezamenlijke betrokkenheid bij grote infrastructurele
projecten. In onderstaand kader lichten wij een voorbeeld toe.
Parkstad Limburg
In Limburg werken acht gemeenten intensief samen in WGRplus-verband, onder de
naam Parkstad-Limburg. Alle gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage aan het
samenwerkingsverband. Voor een deel wordt dit bedrag benut om de organisatie
Parkstad-Limburg te faciliteren. Een ander deel is beschikbaar voor
intergemeentelijke projecten. De besteding van deze gelden wordt op voordracht van
het Dagelijks Bestuur vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
In deze regio worden twee infrastructurele verbindingen aangelegd, de zogenaamde
‘binnenring’ en de ‘buitenring’. Voor de aanleg van deze verbindingen is met de
provincie Limburg de afspraak gemaakt dat de provincie en samenwerkingsverband
elk de helft van de kosten dragen. Hiervoor is in november 2005 door de gemeenten
binnen het samenwerkingsverband het Bestuursconvenant Ringwegen ondertekend.
Het totale budget voor beide wegen werd toentertijd geraamd op € 163 miljoen. Dit is
een taakstellend budget. Mochten de kosten stijgen, dan gaan de provincie Limburg
en het samenwerkingsverband opnieuw aan tafel. Vastgelegd is wel dat provincie en
het samenwerkingsverband elk de helft bijdragen. Voor het samenwerkingsverband
geldt dat de gemeenten elk een wisselend aandeel hebben in de bijdrage. Ook het
samenwerkingsverband levert uit eigen middelen een bijdrage. Hiervoor is een
financieringsovereenkomst gesloten tussen de Parkstadgemeenten.
In 2006 is vanuit het samenwerkingsverband Parkstad-Limburg direct het
afgesproken bedrag overgemaakt aan de provincie. Allereerst is de binnenring
aangelegd, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten Landgraaf en Heerlen.
Deze is inmiddels gereed en de kosten zijn binnen het geraamde budget gebleven.
De geraamde kosten van de buitenring, waarvan de aanleg nog niet is gestart, zijn in
de loop der jaren opgelopen. In 2009 is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de
provincie Limburg en Parkstad-Limburg, waarbij Parkstad-Limburg een aanvullende
verplichting op zich genomen heeft. De rechtsgeldigheid van deze overeenkomst
wordt door één van de gemeenten betwist. Daarnaast is er sprake van discussie over
de inbreng van de gronden door de gemeenten. Eén van de deelnemende gemeenten
is het van het begin af aan niet eens geweest met de tracé keuze. Dit heeft er onder
andere toe geleid dat deze gemeente geweigerd heeft zelf het eigen aandeel in de
weg te financieren. Om dat te compenseren wordt de bijdrage van deze gemeente
‘voorgefinancierd’ door het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband
heeft daarvoor een lening moeten afsluiten. De betrokken gemeente betaalt wel mee
aan de rente en aflossing van deze lening.
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De vergelijking laat met name zien dat in Parkstad-Limburg geen overeenstemming
bestaat over de uitwerking van de gezamenlijke investeringen in de infrastructuur. Dat
heeft tot gevolg dat daarover langdurig, meerjarig overleg plaatsvindt. Dit overleg
vergt veel inspanningen van zowel de betrokken gemeenten als van het
samenwerkingsverband. Ook leidt het uitblijven van de overeenkomst tot een
financieel nadelige situatie voor alle betrokkenen. In vergelijking met ParkstadLimburg kan de situatie rond het RIF van Holland Rijnland als efficiënt worden
beoordeeld.
Alle beschreven indicaties wijzen op een positief oordeel over de efficiency van het
RIF. Immers:
- Het (enge) technische beheer van het RIF vereist weinig inspanningen en laat zich
eenvoudig combineren met het reguliere financiële beheer van Holland Rijnland.
- Medewerkers van Holland Rijnland investeren tijd en energie in de ontwikkeling,
uitvoering, begeleiding en verantwoording van de RIF-projecten. Voor zover deze
tijdsinvestering zich laat kwantificeren, wijst dit niet op een grote inspanning.
Bovendien leveren deze inspanningen naar alle waarschijnlijkheid besparingen op
voor de betrokken gemeenten. Deze besparingen zijn uit te drukken in het
realiseren van gebundelde invloed, expertise en het voorkomen van ‘dubbel werk’.
- Het RIF kent een vastgelegde looptijd tot 2022. Gedurende deze periode is overleg
over de doelstellingen, werkwijze et cetera tussen de betrokken gemeenten
overbodig geworden, mits in de doelen en middelen niets wijzigt.

2.5

Tussenbalans en beantwoording van onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk is de structuur van het RIF en de inbedding van dit fonds binnen
Holland Rijnland beschreven. Tevens zijn de reserveringen en bestedingen vanuit het
RIF beschreven. Vervolgens is ingegaan op de effectiviteit en efficiency. Daarmee zijn
twee van de drie centrale onderzoeksvragen en vijf van de zeven deelvragen
geadresseerd, namelijk:
1. Welke taken heeft Holland Rijnland ten aanzien van het RIF en op welke wijze
zijn die vastgelegd?
2. Welke bestedingen hebben tot nu toe plaatsgevonden en welke voorziene
bestedingen zijn er tot en met 2022?
3. Hoe verloopt de besluitvorming over het beleid en het beheer van het RIF?
5. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en
bestedingen geregeld?
6. In welke mate is sprake van een doelmatige uitvoering van de taken door
Holland Rijnland?
In deze afsluitende paragraaf worden deze vragen expliciet beantwoord. Daarbij
maken wij gebruik van het voor dit onderzoek ontwikkelde normenkader (zie bijlage 1).

Ad 1. Taken en van Holland Rijnland ten aanzien van het RIF en wijze van vastlegging
De totstandkoming van het RIF is vastgelegd in een Beheersverordening Regionaal
Investeringsfonds, die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
Het beheer van het RIF is neergelegd bij het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
Binnen het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vormt het RIF een vast agendapunt
op de tweewekelijkse vergaderingen. Over belangrijke beslissingen en wijzigingen
wordt verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur. Relevante ontwikkelingen
worden besproken in de Portefeuillehoudersoverleggen.
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Ad 2. Bestedingen en voorziene bestedingen
Op dit moment vinden er vanuit het RIF enkele bestedingen plaats (bijna 5 miljoen euro
van de ruim 56 miljoen euro die in het fonds zit). Het gaat om de jaarlijkse bijdrage aan
Versterking Greenport Duin en Bollenstreek en de bijdrage aan in uitvoering genomen
projecten in het Regionaal Groenprogramma. Deze bedragen zijn in bijlage 2
gespecificeerd. Voor de drie infrastructurele projecten hebben nog geen bestedingen
plaatsgevonden. De reserveringen tot 2022 zijn bekend en verlopen volgens afspraak.

Ad 3. Besluitvorming over beleid en beheer
Het beleid en het beheer van het RIF zijn nauwgezet en specifiek omschreven.
Relevant voor het beleid en beheer zijn de bestuurlijke gang van zaken binnen Holland
Rijnland in het algemeen, de Beheersverordening voor het RIF, het Treasury statuut,
de ‘instructie controller’ en de ‘instructie accountant’. De besluitvorming verloopt
volgens de geldende regels en afspraken. Daarbij past wel de nuancering dat na de
instelling in 2007 het RIF als zodanig geen onderwerp van discussie en besluitvorming
meer is geweest in het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur. Louter de noodzaak om
tot aanvullende financiering voor de Rijnlandroute te komen resulteerde in nieuwe
discussies. Deze discussies betroffen niet de uitgangspunten van het RIF of het
beheer, maar de redelijkheid van een extra bijdrage en de wijze waarop de gemeenten
de aanvullende financiering zouden verdelen.
De gang van zaken rond de Rijnlandroute en de Rijngouwelijn / HOV-net ZHN toont aan
dat er een risico schuilt in het gegeven dat budgetten zijn vastgesteld voordat de
scope van projecten geheel duidelijk is. Of de bijdrage van het RIF aan het HOV, die is
gebaseerd op de aanleg van lightrail voldoende is voor de aanleg van een aantal
buscorridors is nog niet vastgesteld. Het is niet ondenkbaar dat ook ten aanzien van de
Noordelijke ontsluiting een aanpassing van de bijdrage nodig is. Er schuilt hierin ook
een zekere onevenwichtigheid omdat verlaging van de bijdrage door gemeenten
volgens artikel 15 lid 3 na 2012 niet meer aan de orde is terwijl regels ten aanzien van
de verhoging van de bijdrage ontbreken. Daar staat tegenover dat kostenverhogingen
zorgvuldig worden onderbouwd en in de raden goedgekeurd, bovendien laten
gemeenten hun invloed gelden bij tracébesluiten en inpassingsstudies die van invloed
zijn op de begroting.
Volgens Holland Rijnland zijn de financiële risico’s afgedekt omdat bijdragen zijn
gemaximeerd voor de grote infrastructuurprojecten, toename investeringskosten leidt
tot een financieel risico voor de provincie of een versoberingsopgave (zie bestuurlijke
overeenkomsten).
In een meer kwalitatieve beoordeling van het beleid en beheer van het RIF stellen wij
vast dat het beleid en beheer voldoen aan de eisen die in het algemeen aan ‘goed
financieel beheer’ kunnen worden gesteld. Met name de inrichting en voeding van het
fonds zijn nauwgezet en specifiek omschreven. Het verdere beheer en de wijze van
verantwoording hebben een meer algemeen karakter. Anders gezegd: er is veel
aandacht besteed aan de manier waarop de deelname aan en inrichting van het RIF is
geregeld. Eenmaal ‘voorbij de poort’ zijn louter algemene toezichts- en
controlearrangementen van toepassing die niet projectspecifiek zijn.
In de Beheersverordening is niets vastgelegd over de mogelijkheid dat één of meer
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gemeenten hun bijdragen aan het RIF willen beëindigen. De Beheersverordening heeft
een looptijd tot 2022 en is tot die tijd onherroepelijk. 11
De mogelijkheid bestaat dat de uitvoering van de projecten meer geld vergt dan
momenteel wordt voorzien. Het daarmee gepaard gaande risico berust formeel bij de
opdrachtgevende instantie of medeoverheid, die in alle gevallen niet Holland Rijnland
is. Ook voor de projecten in het Regionaal Groenprogramma en de bijdrage aan de
GOM geldt dat de bijdragen uit het RIF voor de looptijd zijn vastgelegd. Dit betekent
niet dat er geen risico voor de gemeenten is. De gemeenten zijn weliswaar nooit
verplicht om een hogere bijdrage te leveren, maar de praktijk rondom de Rijnlandroute
bewijst dat in de planvormingsfase toch tot een besluit om meer middelen ter
beschikking te stellen kan worden gekomen. Dat besluit vraagt een zware route door
de gemeenteraden en het AB, maar het is daarmee niet uitgesloten dat het tot,
weliswaar democratische gelegitimeerde, een grotere bijdrage aan het RIF komt.

Ad 5. Verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en bestedingen
Deze vraag komt nog uitgebreider in het volgende hoofdstuk aan de orde. Op basis van
de bevindingen in dit hoofdstuk kan al worden vastgesteld dat aan de totstandkoming
en inrichting van het RIF in de opstartfase tussen 2007 en 2010 veel aandacht is
besteed. Na 2010 is er feitelijk op het niveau van het RIF in het algemeen geen sprake
van verantwoording over de besluitvorming en de bestedingen aan de raden. Zo is al
opgemerkt dat het RIF als zodanig geen thema is binnen Holland Rijnland. De
beschikbare financiële overzichten bevatten geen inhoudelijke
verantwoordingsinformatie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de RIFprojecten ligt bij andere instanties dan Holland Rijnland. Holland Rijnland legt alleen
verantwoording af over de inkomsten en uitgaven uit het RIF, maar niet over de
resultaten die met dat geld zijn geboekt en wijze waarop deze zijn bereikt. Wel is het zo
dat over de voortgang van individuele projecten informatie wordt verstrekt.
Eveneens wordt geconstateerd dat informatie over het functioneren van het RIF is
verspreid over verschillende documenten en andere vindplaatsen. Het vereist (van
raadsleden) de nodige kennis en vaardigheden om relevante informatie te vinden en te
begrijpen. Al met al kan wordt geconstateerd dat de verantwoording aan
gemeenteraden moeilijk volgbaar en toegankelijk is.

Ad 6. Doelmatige uitvoering van de taken
Vastgesteld is dat de beschikbare informatie over de besteding van uren wijst op een
doelmatige uitvoering. Deze komt met name tot uitdrukking in de meerwaarde die
Holland Rijnland biedt in de ondersteuning van en de regionale vertegenwoordiging bij
de projecten.

11

De verordening, waaronder de looptijd, zou natuurlijk wel gewijzigd kunnen worden bij
beslissing door het Algemeen Bestuur.
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3 Rol gemeenteraden
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de laatste centrale onderzoeksvraag: de
mogelijkheden voor de gemeenteraden om ten aanzien van het Regionaal
investeringsfonds te sturen en te controleren. Uit deze vraag zijn twee deelvragen
afgeleid:
1. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en
bestedingen geregeld?
2. In hoeverre kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de
reguliere informatie over het RIF hun sturende en controlerende rol
uitoefenen?
In het vorige hoofdstuk is al enige relevante informatie voor de beantwoording van
deze vragen aan de orde geweest. Daar is ingegaan op de inrichting van het bestuur
van Holland Rijnland. De samenstelling, het functioneren en de verantwoordelijkheden
van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zijn beschreven. Tevens is melding gemaakt
van het bestaan van Portefeuillehoudersoverleggen en de wijze waarop gemeenten via
de Portefeuillehoudersoverleggen informatie kunnen verkrijgen en invloed kunnen
uitoefenen op de besluitvorming binnen Holland Rijnland.
De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde informatie betreft de (formele)
mogelijkheden die het samenwerkingsverband aan de gemeenteraden biedt om
invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen Holland Rijnland, waaronder het
RIF. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de vraag hoe dit in de praktijk
plaatsvindt Ook is bekeken hoe gemeenten zelf hun bestuurlijke arrangementen
hebben ingericht om invloed uit te oefenen.

3.2

Aansturing en controle

Van belang is om op te merken dat in dit onderzoek niet de aansturing en het
functioneren van het samenwerkingsverband Holland Rijnland centraal staan. Het gaat
om het Regionaal Investeringsfonds. Echter, voor een belangrijk deel maken de
mogelijkheden die gemeenteraden hebben om informatie te verkrijgen over het RIF,
onderdeel uit van de reguliere procedures binnen Holland Rijnland. In dat kader is het
relevant om deze algemene arrangementen te beschrijven en te beoordelen.
Over dergelijke arrangementen is in het algemeen bekend dat democratische
aansturing en controle door gemeenteraden in de praktijk lastig en vooral ingewikkeld
is (zie ook het besluitvormingsfiguur in hoofdstuk 2).12 Dit geldt ook de uitgangssituatie
voor het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Op papier zijn de democratische
aansturing en controle goed geregeld. Gemeenteraden en individuele raadsleden
kunnen te allen tijde hun vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur aanspreken en
vragen om informatie of om de belangen van de eigen gemeente in te brengen. Op
deze wijze hebben de raden zowel in de aansturing als in de controle van de gang van
zaken in het samenwerkingsverband een rol. In de praktijk is de situatie weerbarstiger.
Immers, individuele raadsleden hebben weinig grip op hoe hun vertegenwoordigers in

12

Deze paragraaf is gebaseerd op de publicatie van Peter Castenmiller: ‘Dunken en
Driepunters, Intergemeentelijke samenwerking en bestuurskracht in Nederland’. In Res
Publica 2009 (51) 3, pagina 303 - 320.
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het Algemeen Bestuur handelen en of zij zich op een efficiënte en effectieve manier
sterk maken voor de belangen van de gemeente. Onduidelijk is eveneens of de
vertegenwoordigers van een gemeente in het Algemeen Bestuur in hun raad alle
relevante informatie delen. Overigens is dit meestal geen onwil, maar zijn ook de leden
van het Algemeen Bestuur beperkt in hun mogelijkheden. Via de
portefeuillehoudersoverleggen kan eveneens informatie zijn weg vinden naar de
raden, maar dit is afhankelijk van de wijze waarop de betreffende portefeuillehouder
zijn rol invult en of er binnen de gemeente een commissie regio is ingesteld.
Raadsleden kunnen op hun beurt via hun portefeuillehouder hun stem laten horen in de
meningsvorming. Ook hiervoor geldt dat een goede inbreng en het overbrengen van
relevante informatie staat of valt met de wijze waarop portefeuillehouders hieraan
invulling geven.
De ambtelijke organisatie van Holland Rijnland is zich, net als andere
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bewust van deze beperkingen. Deze
organisatie investeert de nodige tijd en energie in een actieve informatieverstrekking
aan afzonderlijke gemeenteraden en raadsleden. Bovendien zijn er veel mogelijkheden
voor raden en raadsleden om hun mening in te brengen in de gedachtevorming rond
intergemeentelijke onderwerpen. Zo worden er inloop- en voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd, is er na verkiezingen sprake van kennismakingsbijeenkomsten en
worden raadsleden uitgenodigd voor brainstorms. Verder verspreidt het
samenwerkingsverband Holland Rijnland veel informatie via de eigen website, via
nieuwsbrieven en brochures. Deze informatie is weinig gestructureerd toegankelijk en
bovendien zeer beperkt projectspecifiek.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gemeenteraden veel mogelijkheden wordt
geboden om invloed uit te oefenen, maar dat de getrapte besluitvorming op regionaal
niveau procesmatig ingewikkeld is. Dat is een kenmerk van een Gemeenschappelijke
Regeling, waaronder het RIF valt, maar de informatievoorziening zou kunnen worden
verbeterd door een betere structurering.

3.3

Informatievoorziening over het RIF

De afzonderlijke gemeenteraden hebben bij het vaststellen van de Beheersverordening
voor het RIF in 2007 een intensieve rol gespeeld. Het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland heeft in de fase voorafgaand aan de vaststelling uitgebreid met de
afzonderlijke gemeenten gesproken over de meerwaarde van het RIF en de RIFprojecten voor de afzonderlijke gemeenten en voor de regio als geheel. Het voorstel
om in te stemmen met de instelling van het RIF is in elke raad geagendeerd, zo is
gebleken uit door ons ontvangen raadsagenda’s en notulen. In alle raden heeft
hierover discussie plaatsgevonden. Daarbij is onder meer gerefereerd aan mogelijke
financiële risico’s en de vraag of de doelen die met het RIF worden beoogd wel
voldoende aansluiten bij de specifieke gemeentelijke doelen. In verschillende
gemeenten is door de raden gevraagd om verduidelijking van onderdelen van het RIF.
Zoeterwoude, Voorschoten en de gezamenlijke gemeenten in de Duin- en Bollenstreek
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun zienswijzen bekend te maken.
Zoeterwoude heeft, verwijzend naar een misverstand, voor een aanpassing van de
financiële bijdrage gepleit. De gemeente Voorschoten heeft succesvol aangedrongen
op het opnemen van inpassingsmaatregelen voor de Rijnlandroute (via een
amendement in de gemeenteraad en een motie in het AB). De gemeenten in de Duin- en
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Bollenstreek zijn ingegaan op de laatste ontwikkelingen en wensen rondom de
Greenport en de noordelijke ontsluiting.
Uiteindelijk zijn alle gemeente(rade)n akkoord gegaan met de oprichting van het RIF en
hebben zij de gevraagde financiële bijdrage structureel opgenomen in hun
meerjarenbegroting.
Daarna neemt de belangstelling voor het RIF in de betrokken gemeenteraden enigszins
af, zo blijkt uit de raadsagenda’s en notulen. Louter de veranderingen met betrekking
tot het tracé van de Rijnlandroute en de wijzigingen die hieruit voortvloeien voor de
financiering, leiden er toe dat een en ander in alle gemeenteraden wederom wordt
geagendeerd. In gemeenten die direct te maken hebben met deze verbinding komt
deze kwestie dan uitgebreid aan de orde, in de overige gemeenten minder.
Een belangrijke verklaring voor het gegeven dat in de raadsagenda’s en –notulen
relatief weinig is terug te vinden over het RIF en de daarmee verbonden projecten, is
dat veel van de informatievoorziening en meningsvorming plaatsvindt in
raadscommissies. Voor 2010 gebeurde dat in het merendeel van de gemeenten in de
verschillende ‘vakcommissies’, zoals ‘verkeer en vervoer’, ‘ruimte’ of ‘natuur en
milieu’. In de betrokken gemeenten neemt rond de verkiezingen van 2010 het besef toe
dat de gang van zaken binnen de regio van groot belang zijn voor de afzonderlijke
gemeenten. Dit leidt er toe dat in verschillende gemeenten een aparte commissie
‘regionale zaken’ is ingesteld. Zoals al vermeld is hiervan in zeven van de negen13
gemeenten sprake. 14 De reden voor de instelling van een dergelijke commissie heeft
vaak te maken met de onvrede over het soms ‘in een vloek en een zucht’ afdoen van
regionale zaken in vakcommissies.
De werkwijze van deze regiocommissies verschilt tussen de gemeenten. In het
algemeen worden bijeenkomsten van deze commissie geagendeerd voorafgaand aan
relevante bijeenkomsten in Holland Rijnland. In sommige gemeenten vinden
bijeenkomsten van de regiocommissie steeds enkele weken voorafgaand aan de
regionale portefeuillehoudersoverleggen plaats, in andere gemeenten voorafgaand
aan vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. In een enkele
gemeente komt deze commissie zowel bijeen in de voorbereiding op het
portefeuillehoudersoverleg als op de vergadering van het Algemeen Bestuur. In de
regiocommissie ligt dan de agenda van het portefeuillehoudersoverleg of het
Algemeen Bestuur voor. In veel gemeenten is elk agendapunt door de ambtenaren van
de gemeente voorzien van een annotatie. In de commissie worden meningen en
opvattingen geïnventariseerd en afgesproken welke de lokale portefeuillehouder of
vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur zal inbrengen. In een volgende
vergadering van de regiocommissie wordt dan op basis van het verslag van het
regionale portefeuillehoudersoverleg of van het Algemeen Bestuur toegelicht wat er
met de inbreng vanuit de gemeente is gebeurd. Het gegeven dat de agenda van de
regiocommissie de agenda van ofwel het portefeuillehoudersoverleg of van het
Algemeen Bestuur volgt, leidt er toe dat zelden andere regionale relevante
onderwerpen aan de orde worden gesteld. Verschillende griffiers merken in deze
context op dat de commissie wat ‘assertiever’ zou kunnen opereren.
13

14

Van drie van de twaalf gemeenten behoorde de rekenkamercommissie niet tot de
samenwerkende rekenkamercommissies die opdracht hebben gegeven voor dit onderzoek.
Van deze gemeenten zijn geen gegevens opgevraagd.
In enkele gemeenten was er al voor 2010 sprake van een ‘commissie regiozaken’.
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Hierboven is de gang van zaken met betrekking tot alle regionale onderwerpen (binnen
de regio Holland Rijnland) weergegeven. In het vorige hoofdstuk is reeds
geconstateerd dat het RIF geen zelfstandig onderwerp is op de agenda’s van het
portefeuillehoudersoverleg of het Algemeen Bestuur. Dat impliceert dat in de lokale
regio- of vakcommissie zelden specifieke aandacht wordt besteed aan het RIF. Wel is
het zo dat ontwikkelingen in de RIF-projecten met grote regelmaat worden
geagendeerd. In dat geval komen zij vanzelfsprekend ook in de regio- of
vakcommissies van de gemeenteraden aan de orde.
Een bijzondere uitzondering op de beperkte aandacht voor het RIF binnen
gemeenteraden vormt de besluitvorming over de zogenaamde ‘tweede tranche’ voor
de Rijnlandroute. Hierboven zijn al kort de ontwikkelingen rond de (oorspronkelijke)
RijnGouweLijn beschreven. De gang van zaken, die uitgebreider is beschreven in
bijlage 2, leidde tot ingrijpende aanpassingen van de oorspronkelijke plannen. Deze
brengen kosten met zich mee en maakt tevens een verlenging van de looptijd van het
RIF relevant. Dit betekende dat de bijdragen aan het RIF en de verlenging van de
looptijd opnieuw geagendeerd moesten worden in de raden van alle deelnemende
gemeenten. Dit heeft ook in alle betrokken gemeenten plaatsgevonden. Uiteindelijk
hebben alle raden, soms na intensieve discussies, hiermee ingestemd.

3.4

Nadere verkenning van de informatievoorziening en
beïnvloedingsmogelijkheden

De communicatie- en informatievoorziening vanuit Holland Rijnland over het RIF
vormde het centrale onderwerp van een discussiebijeenkomst met leden van het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Gedurende die bijeenkomst is eveneens
ingegaan op de rol van raadsleden en de leden van het Algemeen Bestuur. Die rol
betreft zowel de wijze waarop zij ‘namens hun gemeente’ invulling geven aan het
lidmaatschap van het Algemeen Bestuur als de invulling die zij geven aan hun rol als
‘vertegenwoordiger van dit Algemeen Bestuur’ in hun gemeente.
Tijdens deze discussiebijeenkomst is door de deelnemers bevestigd dat zowel de
institutionalisering van de intergemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland als de
inrichting van het RIF onderwerp zijn geweest van intensieve discussies in de raden
van de betrokken gemeenten. Nadien is het functioneren van het RIF toch vooral
beschouwd als een ‘uitvoeringskwestie’. Voortgang en eventuele tussenresultaten
worden zowel in het AB als in de raden van de betrokken gemeenten geagendeerd,
maar veelal ‘ter kennisneming’ aangenomen. Er bestaat groot vertrouwen in de
professionaliteit van de organisatie van Holland Rijnland, zodat intensieve aandacht
niet nodig wordt geacht. Louter als er sprake is van essentiële afwijkingen van de
oorspronkelijke afspraken, zoals in het geval van de Rijnlandroute, moet dit leiden tot
hernieuwde discussies in de raden.
Er is algehele consensus dat leden van het Algemeen Bestuur in ieder geval hun eigen
gemeente vertegenwoordigen binnen het samenwerkingsverband. Of leden van het
Algemeen Bestuur zich ook als vertegenwoordiger van Holland Rijnland beschouwen
en als dusdanig gedragen in hun raad, hangt sterk af van de lokale cultuur. De
deelnemers aan de discussie wijzen er op dat in verschillende gemeenten
ontwikkelingen rond het RIF ter sprake komen in een commissie ‘regionale zaken’,
waarin de leden van het Algemeen Bestuur toelichting kunnen geven op de
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ontwikkelingen binnen Holland Rijnland. Specifieke onderwerpen, zoals met name de
voorbereiding op portefeuillehoudersoverleggen binnen Holland Rijnland, vindt veelal
plaats in de regiocommissie of een vakcommissie. In een dergelijke setting is het veelal
de betrokken wethouder die een toelichting geeft bij de punten die in het
portefeuillehoudersoverleg aan de orde zijn.
De deelnemers aan de discussie geven aan zich over het algemeen goed geïnformeerd
te voelen door Holland Rijnland. Alle relevante informatie wordt naar hun idee aan hen
(of aan de gemeenteraden) toegezonden, of is terug te vinden op de website van
Holland Rijnland. Met betrekking tot de specifieke positie van het RIF zijn tijdens de
bijeenkomst enkele kritische kanttekeningen gemaakt over de vindbaarheid van de
informatie op de website.
Tijdens de discussiebijeenkomst was er sprake van consensus over de beoordeling
van het RIF. Deze werd beoordeeld als een goed instrument. Onder meer werd aan het
RIF gerefereerd als ‘het cement van de samenwerking’. Er is veel vertrouwen dat het
instrument wordt ingezet op de manier waarop het bedoeld en afgesproken is.

3.5

Tussenbalans en beantwoording onderzoeksvragen

De informatie in dit hoofdstuk heeft als doel de volgende twee onderzoeksvragen te
kunnen beantwoorden.
1. Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en
bestedingen geregeld?
2. In hoeverre kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de
reguliere informatie over het RIF hun sturende en controlerende rol
uitoefenen?
In antwoord op de eerste vraag is gebleken dat het samenwerkingsverband Holland
Rijnland op verschillende manieren informatie verstrekt aan gemeenteraden. Dat
betreft de website van Holland Rijnland, nota’s en andere publicaties,
voortgangsverslagen, inloopbijeenkomsten of presentaties. Verder wordt via de
agenda van het Algemeen Bestuur en van de portefeuillehoudersoverleggen veel
informatie aan gemeenteraden ter beschikking gesteld. Raadsleden kunnen zo
beschikken over alle relevante informatie over besluitvorming en bestedingen.
Op de tweede vraag is antwoord: beperkt. Er past namelijk de nodige nuancering bij de
positieve beantwoording van de eerste onderzoeksvraag. In het vorige hoofdstuk is
betoogd dat weliswaar veel informatie beschikbaar is over de inrichting van het RIF,
maar dat relevante documenten om de dagelijkse gang van te zaken te beoordelen,
verspreid zijn over verschillende bronnen en vindplaatsen. Vaak is, in ieder geval voor
personen zonder veel financiële expertise, niet duidelijk welke documenten (eveneens)
relevant zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen het RIF. De jaarrekening
van het RIF bevat louter een overzicht van inkomsten en bestedingen. De jaarrekening
geeft geen inzicht in de mate waarin beoogde doelen worden gerealiseerd. Al met al
kan worden vastgesteld dat er veel informatie beschikbaar is, maar dat zeer de vraag
is of al die informatie als ‘verantwoordingsinformatie’ kan gelden.
Deze nuances hebben direct consequenties voor de beantwoording van de vraag of de
raden van de deelnemende gemeenten hun sturende en controlerende rol kunnen
uitoefenen. Immers, in essentie is sturing door individuele gemeenten niet mogelijk
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omdat na vaststelling van de Beheersverordening verdere sturing tot 2022 niet aan de
orde is. Formeel kan wel via Holland Rijnland invloed worden uitgeoefend. Sturing op
projecten is evenmin formeel mogelijk, omdat de eindverantwoordelijkheid voor deze
projecten bij andere instanties berust. Individuele gemeenteraden kunnen slechts
getrapt, via hun portefeuillehouder of het lid van het Algemeen Bestuurpogingen doen
om enige invloed uit te oefenen op specifieke projecten.
Wat de controle betreft is in het vorige hoofdstuk al betoogd dat er feitelijk geen
relevante controle-informatie beschikbaar is. Omdat de infrastructurele projecten nog
niet in uitvoering zijn genomen, geven de financiële overzichten van deze projecten
louter inzicht in de reserveringen. Of deze reserveringen zullen bijdragen aan het
beoogde resultaat is niet te zeggen. Bij de GOM maakt de bijdrage vanuit het RIF deel
uit van de totale exploitatie, waarover louter aan de aandeelhouders verantwoording
wordt afgelegd. Bij de groenprojecten worden de uitgevoerde projecten beoordeeld op
het niveau van de gemeente die de projectleiding heeft verzorgd.
Gezien deze omstandigheden kunnen de raden hun controlerende rol met betrekking
tot het RIF als geheel niet uitoefenen.
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Bijlage 1: Bevindingen m.b.t. de projecten
van het RIF
Bijlage 1.1 Inleiding
In deze bijlage worden relevante informatie en bevindingen met betrekking tot de RIFprojecten gepresenteerd. Deze bijlage wordt afgesloten met een toetsing van de
bevindingen aan het normenkader.
Voorafgaand aan de bevindingen met betrekking tot de RIF-projecten presenteren wij
een overzicht van welke gemeenten uit de regio Holland Rijnland direct te maken
hebben met de projecten.
Rijnlandrout
e

HOV-net ZHN

Leiden
Katwijk
Oegstgeest
Voorschoten
Zoetermeer

Alphen aan den
Rijn
Leiden
Katwijk
Leiderdorp
Oegstgeest
Rijnwoude
Zoeterwoude
+ bredere scope
buiten HR

Programma
Ontsluiting
Greenport
Hillegom
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen

Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij
Hillegom,
Katwijk
Lisse
Noordwijk
Noordwijkerhout
Teylingen

Regionaal
Groenprogramm
a
Alle bij het RIF
betrokken
gemeenten.

Bijlage 1.2. Rijnlandroute
Algemeen
De Rijnlandroute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en
de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van belang voor de regio Holland Rijnland,
met name rondom Leiden en Katwijk. De Rijnlandroute is bedoeld om de economische
potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en
Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen
ontsluiten.
De provincie heeft een inpassingsplan (de provinciale variant van een
bestemmingsplan) opgesteld om de realisatie van de Rijnlandroute mogelijk te maken.
Het voorontwerp inpassingsplan is op 3 juli 2012 door Gedeputeerde Staten
vrijgegeven voor inspraak. Met het inpassingsplan wordt beoogd de Rijnlandroute
planologisch mogelijk te maken. Voor het deel van de Rijnlandroute dat samenvalt met
de A44 zal het Rijk een besluit op grond van de Tracéwet nemen.
Bestedingen
Er zijn tot en met juli 2013 geen bestedingen gedaan in het kader van dit project. Wel is
er een aanvullende financiering gevraagd van gemeenten. In de
Financieringsovereenkomst RijnlandRoute (instemming door het Algemeen Bestuur op
23 september 2013, ondertekening van deze overeenkomst dient nog plaats te vinden)
is opgenomen dat de Leidse en Katwijkse bijdrage van 25 miljoen euro voldaan zal
worden wanneer de provincie een definitieve gunningsbeslissing heeft genomen over
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het resp. Leidse en Katwijkse deel van het tracé (op zijn vroegst op 1 april 2015). De
resterende 12,5 miljoen van de 2de tranche zal uiterlijk in 2022 worden overgemaakt.
Besluitvorming
Bij de besluitvorming over het RIF in 2007 is de motie Tjalma-Den Oudsten/ Staatsen
aangenomen met daarin een aantal randvoorwaarden voor de bijdrage vanuit het RIF,
waaraan voldaan dient te worden bij besluitvorming over de Rijnlandroute.
Op 24 juni 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een brief naar
Gedeputeerde van Zuid-Holland gestuurd, met een dekkingsvoorstel voor een van de
varianten van de Rijnlandroute. Op 15 september 2010 heeft in regionaal verband een
collegewerkconferentie plaatsgevonden over de Rijlandroute, de financiering en de te
volgen gedragslijn, alsmede over de RijnGouwelijn-West en de Noordelijke Ontsluiting
Greenport. Tijdens deze conferentie heeft het Dagelijks Bestuur de contouren van een
voorstel geformuleerd. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is op 22 september 2010
tijdens een raadsledenbijeenkomst gepresenteerd.
Op 30 november 2010 is aan het Algemeen Bestuur voorgesteld in te stemmen met het
toevoegen van € 37,5 miljoen aan het RIF ten behoeve van de Rijnlandroute, te
verdelen via een bepaalde systematiek. Onderdeel van het voorstel is het tekenen van
een bestuursovereenkomst tussen de 12 betrokken gemeenten, in plaats van het direct
aanpassen van het RIF. Met deze stap is het commitment van de twaalf
ondertekenende gemeenten benadrukt. Dit voorstel is aan alle gemeenteraden
voorgelegd. De gemeenten Voorschoten en Kaag en Braassem hebben aanvullende
voorwaarden gesteld aan hun instemming met het voorstel voor een aanvullende
bijdrage vanuit de gemeenten.
Op 14 december 2011 is aan het Algemeen Bestuur voorgesteld om in te stemmen met
het voornemen om het Programmaplan voor de Rijnlandroute pas vast te stellen na
besluitvorming door de provincie over het voorkeurstracé voor de Rijnlandroute,
gepland voor medio 2012. Op 12 juni 2012 is het AB voorgesteld in te stemmen met het
voorkeurstracé Rijnlandroute, naar aanleiding van besluitvorming hierover door
Gedeputeerde Staten. Dit tracé past binnen de door het Algemeen Bestuur op 30
november 2010 gestelde kaders voor een tracé. Gesteld wordt dat bij de huidige
tracékeuze er lijkt te worden voldaan aan een groot aantal voorwaarden met
betrekking tot de inpassing en functie van het tracé. Dat dient nog verder te worden
onderzocht door de gestelde voorwaarden en het uiteindelijke tracé nauwgezet te
vergelijken.
Voorgesteld wordt om voor dit tracé de gereserveerde RIF-middelen van € 37,5 miljoen
(1e tranche RIF) voor de Rijnlandroute beschikbaar te stellen. Ook wordt voorgesteld
om door het Dagelijks Bestuur verdere besluitvorming over een additionele bijdrage
aan het RIF van € 37,5 miljoen (2de tranche RIF) voor te laten bereiden in de raden en
het Algemeen Bestuur.
Verantwoording & informatievoorziening
De provincie Zuid-Holland is projectleider voor de Rijnlandroute. Verantwoording over
de voortgang vindt binnen Provinciale Staten plaats. Holland Rijnland verleent formeel
louter een financiële bijdrage aan dit project. In besloten projectoverleggen verstrekt
de provincie ook voortgangs- en verantwoordingsinformatie aan Holland Rijnland.
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Hoewel deze informatie, vanwege het besloten en vertrouwelijke karakter van de
projectoverleggen, niet rechtstreeks aan het Algemeen Bestuur ter kennisname kan
worden gebracht, wordt in de Portefeuillehoudersoverleggen wel geregeld de
voortgang en de verantwoording besproken. Via hun portefeuillehouder kunnen
raadsleden informeren of de uitwerking en uitvoering van dit project voldoet aan de
vooraf gestelde randvoorwaarden.
Efficiency
Volgens de interne urenverantwoording van Holland Rijnland was de Rijnlandroute in
2012 het project waar de meeste tijd en geld aan is besteed. In 2012 ging het om ruim
€ 60.000,-. Tot en met 2012 heeft er geen betaling uit het Regionaal investeringsfonds
plaatsgevonden. Om toch een uitspraak te doen over efficiency gaan wij er van uit dat
gemiddeld per jaar (over 14 jaar tot en met 2024) ongeveer € 5.300.000 uit het RIF aan
de Rijnlandroute wordt besteed. In 2012 zou men kunnen stellen dat de overhead 1,1%
was. Daarbij dient te worden aangetekend dat 2012 een uitzonderlijk jaar was waarin
de Tweede Tranche aan gemeenten is voorgelegd. De behandeling daarvan vereiste
de nodige inzet vanuit de organisatie van Holland Rijnland. In de komende jaren, als het
project wordt uitgevoerd, is aannemelijk dat door de medewerkers van Holland
Rijnland minder tijd aan het project zal worden besteed. In de uitvoeringsfase ligt de
verantwoordelijkheid immers bij de provincie.

Bijlage 1.3. Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid-Holland
Noord (voorheen RijnGouwelijn)
Algemeen
De oorspronkelijke doelstelling van dit RIF-project was het realiseren van een
lightrailverbinding tussen Leiden en Katwijk (RijnGouwelijn-West). Het is een project
van de provincie Zuid-Holland, waarbij aan de gemeenten een financiële bijdrage werd
gevraagd. In de oorspronkelijke bestuursovereenkomst is de projectscope beschreven
en zijn afspraken over eigendom, voorbereiding, realisatie, exploitatie, beheer,
onderhoud, financiën en bevoegdheden en organisatie gemaakt. Met het aantreden
van een nieuw College van B&W in Leiden in 2010 is de scope van het project onder
druk komen te staan. Dit omdat het College de lightrailverbinding niet door de
binnenstad wilde laten lopen. Deze ontwikkeling heeft onder meer tot discussie en
vragen bij andere gemeenten geleid. Bij het aantreden van een nieuw College van
Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland is besloten om de RijnGouwelijn niet meer te
realiseren. In overleg met de gemeenten in Holland Rijnland is de provincie tot een
andere scope van het project gekomen. Niet meer het instrument (lightrailverbinding)
staat centraal, maar het doel (een hoogwaardige OV-verbinding). In 2013 heeft dat
geleid tot een ontbinding van de oorspronkelijke bestuursovereenkomst en het
afsluiten van een nieuwe bestuursovereenkomst.
Bestedingen
Voor de RijnGouwelijn zijn de middelen overgemaakt naar de provincie Zuid-Holland.
Op 14 april 2010 is een bedrag van 7,5 miljoen euro overgemaakt naar de provincie. Op
28 maart 2011 is de tweede tranche van 2.488.600 euro overgemaakt. De middelen zijn
door de provincie nog niet besteed. In de bestuursovereenkomst van februari 2010
was voorzien dat jaarlijks vanuit het fonds (na de eerste storting van 7,5 miljoen) een
bijdrage van 2.488.600 euro zou worden overgemaakt naar de provincie, oplopend tot
37,5 miljoen euro. Omdat de provincie een hogere bijdrage had verwacht van de
gemeenten, is afgesproken dat het bedrag van 7,5 miljoen direct werd overgemaakt
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zodat de provincie daarop rente kon krijgen. Het mes sneed daarmee aan twee kanten:
een lagere en gespreide bijdrage door de gemeenten en renteopbrengsten voor de
provincie.
De betalingen aan de provincie zijn in 2012 gestopt nadat duidelijk werd dat de
RijnGouwelijn in de oorspronkelijke vorm (lightrailverbinding) niet meer door zou gaan
na een besluit daarover door de provincie. Uiteindelijk is het idee van een breed OVnetwerk ingebracht en verder uitgewerkt. In afwachting van de besluitvorming
daarover is de overdracht van geld uit het RIF aan de provincie stopgezet.
In de bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord die op 27 maart 2013 is
vastgesteld, is geregeld dat de reeds gedane betalingen onder de vorige, inmiddels
ingetrokken bestuursovereenkomst, worden verrekend. Dat betekent dat de bijna tien
miljoen euro die reeds is betaald in mindering wordt gebracht op de in de
overeenkomst afgesproken 37,4 miljoen. Jaarlijks wordt 2.488.600 euro betaald aan de
provincie.
Besluitvorming
De besluitvorming over dit project kent een lange geschiedenis en vanaf 2011 is de
scope van het project gaan schuiven en veranderen. Uiteindelijk is de provincie
gekomen met een alternatief plan (HOV-net Zuid-Holland Noord), waarmee het
Algemeen Bestuur in juni 2012 op hoofdlijnen heeft ingestemd. In maart 2013 is de
oude bestuursovereenkomst ingetrokken en vervangen door een nieuwe.
De aanleg van een lightrailverbinding is losgelaten. Nu heeft het project tot doel om te
komen tot een hoogwaardig OV-netwerk. Concreet betekent dit dat het doortrekken
van de lightrail naar Katwijk is komen te vervallen en dat in plaats daarvan meerdere
buscorridors worden gerealiseerd.
Uit de documentenstudie en interviews met de betrokken portefeuillehouders en leden
van het Dagelijks Bestuur blijkt dat bij de direct bij dit project betrokken gemeenten op
initiatief van de Colleges een uitgebreide consultatie van de raad heeft
plaatsgevonden. Belangrijk discussiepunt hierbij was de vraag of de uitwerking van het
project voldoet aan de voorwaarden zoals die bij aanvang zijn opgesteld. De
raadsleden van grondgemeenten willen graag kennisnemen van de voortgang en de
standpunten van de gemeenteraden van de andere grondgemeenten.
In het Algemeen Bestuur van 17 februari 2010 is besloten de bestuursovereenkomst
RijnGouwelijn te beschouwen als een programma conform artikel 8 van de
beheersverordening RIF en tevens als projectovereenkomst conform artikel 9. In de
bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over:
a. De projectscope: inhoud van het project en spelregels gedurende het proces
(bijvoorbeeld dat wijzigingen in de projectscope op specifiek verzoek van een van
de partijen de eventuele meerkosten hiervan ook draagt)
b. Eigendom en voorbereiding van het Project
c. Verplichtingen over voorbereiding en realisatiefase
d. Exploitatie, beheer en onderhoud
e. Financiën
f. Bevoegdheden en organisatie
g. Ontbinding, voortdurende verplichtingen, geschillenregeling, inwerkingtreding,
geheimhouding
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In juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van de
conceptwijziging van de RijnGouwelijn naar een HOV-net Zuid-Holland Noord.
Opdracht werd gegeven aan het Dagelijks Bestuur om te komen met een voorstel voor
de ontbinding van de oude bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West en een nieuwe
bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord.
In de bestuursovereenkomst van 2010 zijn ook afspraken gemaakt over het beheer van
de RijnGouwelijn. Daarin wordt gesteld dat met elke (grond)gemeente
beheersovereenkomsten worden opgesteld. In de bestuursovereenkomst van 2013 zijn
daarover geen expliciete passages aangetroffen.
Verantwoording en informatievoorziening
Over de bestedingen wordt in de jaarrekening en begroting van Holland Rijnland
verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur. Raadsleden kunnen deze
documenten via de website van Holland Rijnland raadplegen.
Uit de documentenstudie en de interviews met de portefeuillehouders en DB-leden
blijkt dat de route van de besluitvorming over RGL /HOV-net ZHN getrapt plaatsvindt.
Er zijn verschillende momenten waarop de raden hun invloed kunnen laten gelden.
Voor het project RGL / HOV-net ZHN is een stuurgroep ingesteld met
portefeuillehouders van de grondgemeenten. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt
opgemerkt dat de portefeuillehouders soms duidelijke opdrachten hebben
meegekregen vanuit hun raad. De stuurgroep wordt voorbereid in het
Portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland (Verkeer en Vervoer). Dan wordt
nagedacht over een gezamenlijke strategie in de stuurgroep en mogelijke
noodzakelijke besluiten die moeten worden genomen door het AB en eventueel de
gemeenteraden.
Efficiency
De beheerskosten van het RIF komen voor rekening van Holland Rijnland. Deze worden
niet ten laste gebracht aan het RIF. Wel worden door de betrokken ambtenaren van
Holland Rijnland uren geschreven op dit project. Uit gegevens van Holland Rijnland
blijkt dat in 2012 voor € 38.417 aan uren is besteed voor dit RIF-project. Op een totale
bijdrage van € 37,5 miljoen euro tot en met 2022 blijkt dat in een looptijd van 15 jaar
ongeveer € 575.000 euro aan beheerskosten door Holland Rijnland wordt uitgegeven.
Dat is ongeveer 1,5 procent van het totale budget.

Bijlage 1.4. Noordelijke Ontsluiting Greenport
Algemeen
In 2002 hebben de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland de
bereikbaarheidsproblematiek in de noordelijke Bollenstreek onderkend. Met name
betrof het de verbinding tussen de N206 en de A4/A44. Om een oplossing te vinden
voor dit knelpunt is het project Noordelijke Ontsluiting Greenport benoemd.
Doelstelling van de Noordelijke ontsluiting Greenport is het verbeteren van de
doorstroom van het wegennet tussen de noordelijke bollengemeenten (Hillegom, Lisse,
Noordwijkerhout, Teylingen) en Amsterdam/ Schiphol, voor woon-werkverkeer,
vrachtwagens en toeristisch verkeer. Het resultaat dient de gebiedskwaliteit, de
economie en de leefbaarheid in de dorpskernen te versterken.
Bestedingen
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Voor de noordelijke verbinding is er nog geen sprake van bestedingen. De totale
kosten van de Noordelijke corridor bedragen tenminste 17,4 miljoen euro en maximaal
22,4 miljoen euro. De noordelijke ontsluiting betreft de aansluitingen op de A44,
inclusief een mogelijke nieuwe verbinding tussen de N206 en de A44 ten noorden van
Rijnsburg. Dit is feitelijk één van vier infrastructurele projecten onder de noemer
‘Ontsluiting Greenport’. Voor dat gehele programma wordt binnen het RIF een bedrag
37,5 miljoen euro opgebouwd. Welk deel daarvan voor de noordelijke corridor is
bestemd, is niet bekend.
Besluitvorming
Er zijn vier infrastructurele projecten die gezamenlijk vallen onder de noemer
Ontsluiting Greenport’. De noordelijke corridor is er daar één van. De provincie ZuidHolland is projectleider. Doordat de gemeenten binnen Holland Rijnland als één
gesprekspartner optreden en bovendien medefinancierder zijn, leggen ze in de relatie
met de provincie het nodige gewicht in de schaal. Ook kunnen ze de rol van katalysator
vervullen.
Door hun samenwerking zorgen ze voor draagvlak en commitment en weten ze het
regionale belang goed te vertegenwoordigen.
Verantwoording en informatievoorziening
Voorstellen voor het Algemeen Bestuur worden ter kennisname gebracht aan de
betrokken gemeenteraden. Deze beslissen hoe ze die behandelen. Dat geldt ook voor
de jaarstukken van het RIF. Voor de noordelijke corridor is er tot februari 2013 geen
sprake geweest van bestedingen.
Efficiency
Er hebben tot en met 2012 geen bestedingen plaatsgevonden uit het RIF. Volgens de
urenverantwoording van Holland Rijnland zijn in 2012 nauwelijks tot geen uren aan dit
project besteed door medewerkers van Holland Rijnland.

Bijlage 1.5. Regionaal Project Versterking Duin- en Bollenstreek
Algemeen
Voor de uitvoering van het Regionaal Project Versterking Greenport Duin- en
Bollenstreek heeft het AB de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM) aangewezen en het DB een uitvoeringsovereenkomst RIF afgesloten met de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De GOM dat functioneert als het regionaal
ontwikkelbedrijf voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in
maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De missie van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij is het door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling
tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek. Het
beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en
Bollenstreek die de gemeenten in december 2009 hebben vastgesteld. De Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij is een private onderneming (besloten vennootschap) op
publieke basis. De zes greenportgemeenten zijn aandeelhouder. De Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten worden
geïnvesteerd in herstructureringsmaatregelen. Een onafhankelijke Raad van
Commissarissen ziet toe op het bestuur van de onderneming.
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Greenport Ontwikkelingsmaatschappij werkt uitsluitend op basis van financieel
onderbouwde meerjarenprogramma’s. Deze worden vastgesteld door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
Publieke en private verantwoordelijkheden zijn strikt gescheiden. De overheid
(gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, waaronder het
vaststellen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
(ISG), bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van bepaalde ruimtelijke
ontwikkelingen. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is niet meer en niet minder
dan een uitvoerend grondbedrijf. Zij heeft met Holland Rijnland een overeenkomst
gesloten in het kader van het Regionaal Investeringsfonds.
Bestedingen
De GOM is gestart in 2010. Het RIF was op dat moment al 3 jaar gevuld. GOM ontving
op 8 juli 2010 € 1.999.998 uit het RIF. Daarna heeft de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij ieder jaar in maart of april € 666.666 ontvangen. In totaal
heeft GOM dus tot en met 2013 bijna 4 miljoen euro uit het RIF ontvangen. Deze
dotaties gaan door tot en met 2022 wanneer in totaal 10 miljoen euro zal zijn
overgemaakt aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
Feitelijk zijn er geen milestones/go no-go besluiten. Het project is gestart en zal
doorlopen tot 2022. RIF gelden worden samen met middelen uit het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) gebruikt om de onrendabele top van
ontwikkelingsprojecten, de zogenoemde landschappelijke inpassing te financieren. In
principe moeten alle projecten winst opleveren. Er is feitelijk geen procedure die
gevolgd moet worden als projecten niet of gedeeltelijk doorgang vinden.
Naast het RIF en subsidies kent de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij de volgende
inkomsten:
 Verkoop woningbouw titels (400 van gemiddeld € 150.000 per kavel)
 Bollengrondcompensatiefonds
 Grondexploitatie
Verwacht wordt dat in totaal voor 200 miljoen euro aan herontwikkeling zal
plaatsvinden. Hiervan zijn tot nu toe 70 miljoen euro zeker en voor totaal 115 miljoen
vrij zeker. Als projecten niet tot ontwikkeling komen dan worden geen uitgaven gedaan
en komen geen inkomsten binnen. De balans is altijd 0.
De middelen uit het RIF kunnen op dit moment niet worden teruggeleid naar bepaalde
projecten. Iedere toerekening zou arbitrair zijn. De middelen worden besteed aan de
opstart van projecten en de onrendabele top. De middelen uit het RIF zullen uiteindelijk
wel teruggeleid kunnen worden naar bepaalde projecten, volgens medewerkers van
Holland Rijnland. Het DB heeft ook heel nadrukkelijk aangegeven dat de RIF bijdrage
juist niet in de overhead terecht moet komen.
Besluitvorming
Rond Versterking Greenport Duin en Bollenstreek heeft de volgende besluitvorming
plaatsgevonden
 Algemeen Bestuur 28 maart 2007: Intentieovereenkomst RIF Holland Rijnland.
 Algemeen Bestuur 17 februari 2010: Besluit wijzigingen in de RIF verordening,
 Algemeen Bestuur 17 februari 2010: Verstrekking financiële middelen RIF aan de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
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wordt aangewezen als een rechtspersoon, die gemeenten hebben opgericht met
het oog op de uitvoering van het Regionaal Project ‘versterking Greenport Duin- en
Bollenstreek, conform artikel 3 lid 2 Beheersverordening RIF. Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport (ISG) en Samenwerkingsovereenkomst Greenport Duinen Bollenstreek (SOK) worden samen Regionaal Project “Versterking van de
Greenport Duin- en Bollenstreek”. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd het
Meerjarenprogramma Greenport Ontwikkelingsmaatschappij goed te keuren. Het
Dagelijks Bestuur wordt opgedragen een bijdrageovereenkomst op te stellen
onder de volgende voorwaarden:
o Het Meerjarenprogramma wordt vastgesteld door aandeelhouders.
o De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij verricht alleen werkzaamheden ten
behoeven van de zes aangesloten gemeenten.
o De bij gemeenten geldende regelgeving (subsidies en uitbesteding) wordt in
acht genomen.
o De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij legt jaarlijks het
Meerjarenprogramma en het jaarverslag over de besteding ter toetsing voor aan
het Dagelijks Bestuur.
o Het Dagelijks Bestuur overlegt het Meerjarenprogramma en het jaarverslag met
het Algemeen Bestuur.
 Algemeen Bestuur 19 februari 2012: Evaluatie RIF.
Het besluit over de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij vormt een
belangrijk ijkmoment waarop de afzonderlijke raden nadrukkelijk hun controlerende
rol hebben kunnen uitoefenen. Het Algemeen Bestuur heeft geen bemoeienis gehad
met de oprichting van de GOM. Dit was een zaak van de zes gemeenten. Het AB is wel
betrokken geweest in de voorfase.
Verantwoording en informatievoorziening
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij kent de volgende waarborgen:
a. Governance bestuur
b. Raad van Commissarissen
c. Aandeelhouders vergadering (deelnemende gemeenten)
d. het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
De relatie met het AB is als volgt:
 De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij legt jaarlijks het Meerjarenprogramma
en het jaarverslag over de besteding ter toetsing voor aan Dagelijks Bestuur.
 Het Dagelijks Bestuur overlegt het Meerjarenprogramma en jaarverslag met het
Algemeen Bestuur. De verantwoording is vrij summier, zoals te zien in het
Jaarverslag 2011:
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Uit het financieel jaarverslag: “De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij werkt met
één geïntegreerde meerjarenbegroting waarin alle activiteiten, projecten en fondsen
zijn ondergebracht. Ook alle organisatiekosten die Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij vanaf de start heeft gemaakt, worden hierin gedekt. Het
verslagjaar 2011 is afgesloten met een nihil financieel resultaat. Dit is in
overeenstemming met de doelstellingen van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij.”
De jaarrekening en het meerjarenprogramma worden vanwege de vertrouwelijkheid
van de informatie niet aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aangeboden.
Wel ontvangt het Algemeen Bestuur het jaarverslag van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij.
De (door de accountant volledig goedgekeurde) jaarrekening en het (door
aandeelhouders van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij vastgestelde)
meerjarenprogramma van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij worden elk jaar
ter bespreking aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft tot taak te bewaken dat de (gerealiseerde
en geplande) investeringen gunstig zijn gedaan en passen binnen de gestelde
(beleids)kaders. Met het accorderen van de jaarstukken geeft het Dagelijks Bestuur
van Holland Rijnland indirect ook meteen het jaarlijkse deel van € 10 miljoen vrij, dus €
666.666,66. Als het Dagelijks Bestuur niet akkoord zou gaan met de jaarstukken, wordt
het jaarlijkse deel in principe niet vrijgegeven.
Volgens de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij verloopt de bespreking van de
jaarstukken altijd constructief. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn de spreekbuis
voor het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en stellen vragen zoals:
 Wat gebeurt er feitelijk aan modernisering (“Is er al een spa de grond ingegaan”)?
 Wat doe je met de bijdrage van het RIF?
Wat kunnen andere gemeenten leren van de manier waarop de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij werkt?
Naast het afleggen van verantwoording, beschouwt de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij het jaarlijkse gesprek met het Dagelijks Bestuur ook als
een moment om de betrokken gemeenten nog eens te laten begrijpen waar de
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij allemaal mee bezig is en wat de opbrengsten
zijn. Breed draagvlak voor en vertrouwen in de inzet van de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij is immers van groot belang voor het kunnen (blijven)
werken aan de herstructurering en modernisering van de Duin- en Bollenstreek.
Kritische noten vanuit de betrokken gemeenteraden, maar ook vanuit
brancheorganisaties en ondernemers in de regio zullen er altijd zijn. Deze kritiek is
veelal terug te voeren naar de politieke kleur van een fractie of coalitie, of naar het
financieel belang van de individuele ondernemers binnen de regio. Zij vragen zich af of
de investeringen wel echt nodig zijn en wat de investeringen daadwerkelijk opleveren.
Efficiency
De middelen uit het RIF worden in een geïntegreerde begroting gebracht. De
overheadkosten van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zijn jaarlijks ongeveer €
600.000 waarvan circa € 300.000 weer zijn toe te schrijven aan projecten.
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Over een periode van 12 jaar gaat het om circa € 3.600.000 aan overheadkosten. De
totale investeringen in die periode zijn minimaal 70 miljoen en maximaal 200 miljoen.
De beheerskosten liggen dus, op de hele periode tussen 2% en 5%. Er zijn volgens de
directeur geen vergelijkbare fondsen in Nederland.

Bijlage 1.6. Regionaal Groenprogramma
Algemeen
Bij de inrichting van het samenwerkingsverband Holland Rijnland is geconstateerd dat
de verstedelijking de kwaliteit van het landschap, bestaande uit kustgebied,
bollenteelt, diverse landgoederen en het veenweide en plassengebied onder druk zet.
Om de unieke en waardevolle kenmerken van de regio te behouden, is een deel van de
gelden in het Regionaal Investeringsfonds bedoeld voor bijdragen aan groenprojecten.
In tegenstelling tot de grote, infrastructurele projecten die onderdeel vormen van het
RIF, gaat het hier om een verzameling van betrekkelijk kleine projecten. Door middel
van het Regionaal Groenprogramma vindt in feite een herverdeling van gelden plaats
tussen gemeenten, waarbij de stedelijke gemeenten bijdragen aan investeringen in de
randgemeenten. Hierdoor kunnen ook inwoners van stedelijke gebieden in de nabije
omgeving gebruikmaken van groenvoorzieningen.
In afwijking van de eerder beschreven projecten valt op dat met de financiering van de
projecten een concrete, regionale doelstelling is omschreven, namelijk ‘het behoud
van unieke en waardevolle natuurwaarden in het gebied’. Hoe de ‘unieke en
waardevolle natuurwaarden’ kunnen worden geoperationaliseerd en hoe vervolgens
kan worden getoetst of de projecten daar een bijdrage aan leveren, is overigens door
Holland Rijnland niet verder uitgewerkt. Aannemelijk is dat dit een belangrijk aspect
zal vormen van de aangekondigde evaluatie van het fonds in 2015.
De projecten die in aanmerking komen om gefinancierd te worden uit het Regionaal
Groenprogramma zijn in vijf gebiedsprogramma’s verdeeld. Deze zijn:
 Cluster Duin- en Bollenstreek: de kustzone en het bollengebied ten noorden van de
stedelijke agglomeratie;
 Cluster Veenweide en Plassen: het veenweide-, plassen- en droogmakerijengebied
in het noordoosten van de regio;
 Cluster Aaneengesloten stedelijke agglomeratie: het stedelijk gebied van Katwijk
tot en met Zoeterwoude-Rijndijk;
 Cluster Duin Horst Weide: de kustzone, de horsten en het veenweide gebied tussen
Den Haag en Leiden tot aan de Vliet;
 Cluster Land van Wijk en Wouden: het groene gebied vanaf de Vliet het Groene
Hart in.15
De mogelijke projecten zijn verdeeld over drie lijsten. Deze zijn:
 Projectenlijst A: projecten die worden beoordeeld voor opname in de
uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (eerste tranche) en 2012-2016 (tweede
tranche);
 Projectenlijst B: projecten die worden beoordeeld voor opname in een
uitvoeringsovereenkomst vanaf 2014. Van deze projecten is op dit moment nog
onvoldoende informatie beschikbaar om ze te toetsen aan de doelstellingen en
criteria van het Groenprogramma;

15

Deze laatste twee worden geregeld ook als één gezamenlijk programma genoemd.
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Projectenlijst C: overige groenprojecten, die in eerste instantie niet in aanmerking
komen voor opname in een uitvoeringsovereenkomst. Op deze lijst staan projecten
die niet bijdragen aan de regionale doelstellingen van het groenprogramma
(bijvoorbeeld, geen inrichting, maar informatievoorziening), projecten gekoppeld
aan en als (wettelijke) compensatie voor woningbouw of infrastructuur en lopende
projecten waarvoor financiering al is geregeld, zoals projecten uit de
Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener of de Ecologische Hoofdstructuur.
Deze projecten worden in het programma genoemd om een zo volledig mogelijk
beeld te geven van de groene plannen in de regio.
De projectenlijst en informatie in het Regionaal Groenprogramma zijn indicatief.


Omdat het Regionaal Groenprogramma een wezenlijk ander karakter heeft dan de
infrastructurele projecten, is bij aanvang van het onderzoek besloten om voor dit
onderdeel enkele extra activiteiten te ontwikkelen. Van een aantal concrete projecten
is nadere informatie verzameld over de doelstellingen, de uitvoering (binnen gestelde
tijd en budget) en de resultaten.
Bestedingen
Gedurende de looptijd van het RIF wordt in totaal een bedrag van € 20 miljoen
gereserveerd voor de projecten van het Regionaal Groenprogramma. Aan elk project
wordt vanuit het RIF 25% van de totale kosten bijgedragen. Daarmee is het verder aan
de projectleider (i.c. betrokken gemeente) om het resterende deel te verzamelen. Dit
kan zijn door bijdragen door de gemeente zelf, vanuit de provincie of het Rijk,
Europese gelden, bijdragen van diverse organisaties en bijdragen van particulieren.
Voor 38 projecten is inmiddels een uitvoeringsovereenkomst afgesloten tussen
Holland Rijnland en clusters van gemeenten. Hiermee is € 7.330.095 gereserveerd
voor de uitvoering van deze projecten. Dit staat los van projectenlijst A. Hiervan is op
dit moment (10 oktober 2013) € 2.886.966 overgemaakt aan de gemeenten voor de
uitvoering van projecten. Uit de overzichten van Holland Rijnland blijkt dat niet alle
voorgenomen projecten daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.
Vanuit het RIF is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Regionaal
Groenprogramma. Wanneer een individueel project niet doorgaat, is het hiervoor
gereserveerde geld nog steeds beschikbaar voor de uitvoering van het Regionaal
Groenprogramma, maar nu voor een ander project. Wanneer na de looptijd van het
Regionaal Groenprogramma niet het gehele beschikbare budget is besteed, kan het
Algemeen Bestuur besluiten tot restitutie aan de deelnemende gemeenten.
Besluitvorming
Het Regionaal Groenprogramma is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur is gemandateerd voor de uitvoering. De
algemene beheersovereenkomst voor het Groenprogramma is vastgesteld in het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland (17 februari 2010). In vergaderingen in 2010,
2011 en 2012 zijn de projecten voor de periode 2010 – 2014 vastgesteld. In december
2012 zijn de bestedingen voor de Tweede Tranche (2014-2016) vastgesteld. De
gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn hier via diverse vergaderingen van
het portefeuillehoudersoverleg Ruimte in het voorjaar van 2013 over geïnformeerd.
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Verantwoording
Aangezien het projectleiderschap van de afzonderlijke projecten berust bij individuele
gemeenten, zijn deze projectleiders primair verantwoording over voortgang en
resultaten verschuldigd aan hun gemeenteraad. Het is niet bekend in hoeverre over
deze projecten structureel aan de betrokken raden daadwerkelijk verantwoording
wordt afgelegd. Overigens laat zich dit voor een belangrijk deel verklaren door het feit
dat menig project nog in uitvoering is. In het kader van dit rekenkameronderzoek is
contact geweest met enkele gemeentelijke projectleiders die aangeven dat een interne
evaluatie en het uitbrengen van een verslag aan de gemeenteraad onderdeel vormen
van de gebruikelijke procedures in hun gemeente.
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland stelt met enige regelmaat een
informatienota op. Deze nota bevat een overzicht van de eerdere besluiten, de
projecten en de daarmee gemoeide gelden. Deze nota wordt besproken in het
Portefeuillehoudersoverleg van Holland Rijnland. De portefeuillehouder kan er voor
kiezen de nota toe te zenden aan de raad die desgewenst de nota kan agenderen.
In 2015 is een evaluatie van de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma op het
niveau van Holland Rijnland voorzien.
Informatie op projectenniveau
Gezien het bijzondere karakter van de Projecten van het Regionaal Groenprogramma
in het RIF, is afgesproken om ten behoeve van ons rekenkameronderzoek van een klein
aantal projecten extra informatie te verkrijgen. Deze informatie heeft betrekking op het
versterken van het inzicht in de uitvoering van deze projecten. Bovendien is één van de
onderzoeksvragen gericht op het Regionaal Groenprogramma. Dit betreft
onderzoeksvraag 4: Hoe is de cofinanciering van het Regionaal Groenprogramma
vormgegeven en wat zijn de effecten van dat beleid? De informatie in dit onderdeel
wordt tevens benut om deze vraag te beantwoorden.
Op de projectenlijst A. bevinden zich ongeveer 30 projecten, zoals gezegd over vijf
gebiedsprogramma’s, De laatste twee gebiedsprogramma’s worden geregeld in
samenhang beschouwd. In elk gebiedsprogramma zijn tenminste twee – lopende of
afgesloten – projecten op toevalsbasis geselecteerd. Vervolgens heeft een kort
telefonisch interview plaatsgevonden met de betrokken gemeentelijk projectleider.
Sommige van deze projectleiders zijn eveneens verantwoordelijk voor andere
projecten van het Regionaal Groenprogramma, waardoor ook andere projecten ter
sprake zijn gekomen.
Bij de volgende projecten is meer informatie verkregen:
Cluster Duin Horst Weide Wijk en Wouden
Projectnaam
Totaal
Budget
Recreatief Transferium
€ 1.892.414
Zoeterwoude
Ecologische, bloemrijke en
€ 39.000
recreatieve verbindingen langs
het Barrepad

Bijdrage RIF
€ 473.103
€ 9.750

Verantwoordelijke
gemeente
Zoeterwoude
Zoeterwoude
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Cluster Veenweide en plassengebied
Projectnaam
Boterhuispolder fase 1
Eendekooi Warmond
Cluster Duin- en Bollenstreek
Projectnaam

Ecologische verbinding
Elsbroekpolder – Elsbroekpark
Natuur- en recreatiegebied
Vosse- en Weerlanerpolder
Cluster Stedelijke agglomeratie
Projectnaam
Stad-Landverbindingen Leiden
Noord, Oost en West (drie
projecten)

Totaal
Budget
€ 2.290.893
€ 145.000

Bijdrage RIF
€ 284.87216
2010-2014
€ 36.300

Verantwoordelijke
gemeente
Leiderdorp
Teylingen

Totaal
Budget
€ 400.000

Bijdrage RIF
€ 100.000

Verantwoordelijke
gemeente
Hillegom

€ 951.067

€ 237.767

Hillegom

Totaal
Budget
€ 5.219.522

Bijdrage RIF
€ 1.305.000

Verantwoordelijke
gemeente
Leiden

Het gaat hier om lopende of onlangs afgesloten projecten. Voor een enkel project geldt
dat deze zich nog in de ontwerpfase bevindt.
Voor één van de projecten bleek tijdens de voorbereiding dat een aantal
uitgangspunten en verwachtingen in de praktijk anders waren dan bij het ontwerpen
was verondersteld. Om die reden is het project niet in uitvoering genomen. Het bedrag
dat de gemeente zelf had gereserveerd voor de uitvoering van dit project is
doorgeschoven naar een ander groenfondsproject. Dit project kent enkele
doelstellingen die sterk verwant waren aan het voorgenomen project, terwijl de
projecten plaatsvonden in hetzelfde gebied. De gemeente in kwestie heeft Holland
Rijnland voorgesteld om de bijdrage vanuit het RIF voor het oorspronkelijke project in
te zetten bij het andere project. Het DB besluit over de uitvoering, het AB heeft het DB
dit opgedragen bij het vaststellen van het Regionaal Groenprogramma. Wanneer een
project niet doorgaat, kan een gemeente een project intrekken. Nieuwe projecten kan
het cluster opnemen in het volgende verzoek om cofinanciering. Nadat getoetst is of
een verzoek om cofinanciering voldoet aan de criteria van het Regionaal
Groenprogramma, wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Het Dagelijks
Bestuur stelt deze vast.
Over het algemeen verlopen deze projecten volgens planning. Aangezien sommige
projecten ingrepen in het landschap noodzakelijk maken, kan het gebeuren dat (met
name) onteigeningsprocedures of aanpassingen van het bestemmingsplan langer
duren dan gehoopt. Vertragingen blijven beperkt
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Omdat voor dit project relatief veel subsidie is verkregen van andere overheden,
bedraagt de bijdrage vanuit het RIF minder dan de gebruikelijke 25% van de totale
projectkosten.
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De 25% bijdrage vanuit het RIF wordt van essentieel belang geacht om met het project
aan de slag te gaan. Menigeen stelt dat zonder die bijdrage het project niet zou zijn
gestart. Het gegeven dat er al één cofinancierder is, maakt het voor gemeenteraden
(en andere partijen, zoals met name de provincie) makkelijker om eveneens geld ter
beschikking te stellen.
De uitvoering gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gemeente zelf, waarbij de
eigen gemeentelijke werkwijzen bij de uitvoering van projecten wordt gevolgd. Over
het algemeen houden de gemeentelijk projectleiders hun counterparts bij het RIF goed
op de hoogte van de voortgang en resultaten. In eerste instantie zijn de gemeentelijk
projectleiders verantwoording schuldig aan hun portefeuillehouder en uiteindelijk aan
de raad. Het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van Holland
Rijnland wordt geïnformeerd over de voortgang. Eindverslagen worden zowel aan de
raad als aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland aangeboden.
In het geval dat er aan het einde van een project nog budget beschikbaar is, wordt dit
naar rato teruggegeven aan de instanties die hebben bijgedragen.
Op verzoek van B&A heeft Holland Rijnland inzicht gegeven in de overhead uitgaven
ten behoeve van de Groenprojecten. Deze bedroegen in 2012 ongeveer € 35.000. In
datzelfde jaar waren de investeringen uit het Regionaal Groenprogramma € 1.300.000.
De beheerskosten bedragen daarmee circa 2,7% van de totale investeringen.
Samenvatting Regionaal Groenprogramma
Het Regionaal Groenprogramma bestaat uit een verzameling van grotere en kleinere
projecten die verdeeld zijn over vijf gebieden die specifieke en waardevolle
landschappelijke waarden voor het gebied kennen. Met de investeringen vanuit het
Regionaal Groenprogramma kunnen deze waarden, ondanks de druk van de
verstedelijking, in stand worden gehouden. Dat maakt het onder meer voor inwoners
van stedelijke gebieden mogelijk om ook te genieten van deze waarden in de nabije
omgeving. Of en in welke mate de projecten bijdragen aan deze doelstellingen kan niet
uit de thans verkregen informatie worden afgeleid. Het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland heeft hier vooralsnog geen aandacht aan besteed.
Voor de periode tot 2016 zijn door het Algemeen Bestuur de verschillende projecten
benoemd. Tot nu is er een bedrag van meer dan € 7 miljoen voor de projecten ter
beschikking gesteld, terwijl het fonds in totaal aan het einde van de looptijd van het RIF
een bedrag van 20 miljoen zal hebben bevat. De ter beschikking gestelde bedragen
hebben steeds betrekking op 25% van de totale kosten van het project in kwestie. De
overige 75% wordt verkregen van bijdragen door gemeenten, provincie, rijk, Europa,
diverse organisaties en particulieren. De gemeente waar een project wordt uitgevoerd
geeft ook invulling aan het projectleiderschap. De rol van de het RIF is daarmee primair
die van medefinancier van een project. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is
door het Algemeen Bestuur gemandateerd om invulling te geven aan deze rol.
Gemeenten worden geregeld door middel van projectenoverzichten geïnformeerd over
de voortgang. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van projecten berust bij
betrokken gemeenten, die daar in hun eigen gemeente verslag over uitbrengen en
verantwoording over afleggen. Op basis van een korte steekproef van lopende of
recent uitgevoerde projecten wordt duidelijk dat de bijdrage vanuit het RIF ene
belangrijke stimulans vormt voor de voorgenomen projecten. Voor zover bekend
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worden projecten binnen de gestelde tijd en geraamde budget afgerond. Sommige
projecten zijn nog in uitvoering. Voor andere geldt dat bijdragen door andere
financierders (met name Europa) om een andere verantwoordingssystematiek vragen.
Daardoor is niet altijd duidelijk welk deel van het budget afkomstig is van het RIF en of
dit doelmatig en conform afspraken is besteed.
Duidelijk is dat:
 Aan de projecten een duidelijke besluitvorming ten grondslag ligt;
 Er een planning is van bestedingen;
 De bestedingen gedocumenteerd zijn, echter de actuele stand van zaken met
betrekking tot de bestedingen is op het niveau van Holland Rijnland niet te
achterhalen.
 Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en de betrokken gemeenteraden
worden geïnformeerd over de voortgang en de resultaten.
 Gedurende de uitvoering van een specifiek project de voortgang, het bereiken van
eventuele milestones en mogelijke afwijkingen en vertragingen niet structureel
worden teruggekoppeld aan het bestuur van Holland Rijnland. Dit komt omdat de
uitvoering van het project de verantwoordelijkheid is van de uitvoerende
gemeente. Informeel berichten projectleiders hun ambtelijke collega’s van Holland
Rijnland wel over de voortgang.
Met betrekking tot onderzoeksvraag 4 resulteert dit in het volgende antwoord:

4. Hoe is de cofinanciering van het Regionaal Groenprogramma vormgegeven en wat
zijn de effecten van dat beleid? Voor het Groenprogramma is een Regionaal
Programma opgesteld, waarna uitvoeringsovereenkomsten met een gemeente of
clusters van zijn opgesteld. Hierin zijn te ondernemen projecten gespecificeerd.
Deze documenten zijn betrokken in en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
Holland Rijnland. In deze documenten zijn doelstellingen en investeringen van de
projecten benoemd. Doelstellingen zijn geformuleerd op het niveau van de
gemeente (of gemeenten) waar het project plaatsvindt. De clusters van gemeenten
hebben ter uitwerking van het Regionaal Groenprogramma en ter voorbereiding
van de uitvoeringsovereenkomsten ieder een eigen Gebiedsprogramma Regionaal
Groenprogramma voor hun cluster opgesteld en vast laten stellen in de raden van
de gemeenten binnen het cluster.
Of de projecten bijdragen aan de algemene doelstellingen van de regio Holland
Rijnland (‘behoud natuurwaarden’) is op basis van de beschikbare informatie
echter niet vast te stellen.
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Bijlage 2 Normenkader
Het volgende normenkader is in dit onderzoek toegepast.
Onderzoeksvraag
Feitenonderzoek
1. Welke taken heeft Holland Rijnland
ten aanzien van het RIF en op welke
wijze zijn die vastgelegd?
 Voldoen aan algemene wettelijke
regelgeving en voorschriften
 Inning van gelden
 Beheer van gelden
 Investeringen in projecten
 Sturing op projecten
(projectcontracten)
 Controle op investeringen
 Meting van beoogde doelstellingen
3. Welke bestedingen hebben
plaatsgevonden en zullen komende
tijd plaats vinden?
 Bestedingen tot medio februari 2013
 Voorziene bestedingen tot en met
2022
 Milestones/go – no go besluiten tot
en met 2022

Beleidsevaluatie
4. Hoe verloopt de besluitvorming over
beleid en beheer van het RIF?
 Besluiten over beleid
 Besluiten over beheer
 Wijze waarop raden hebben kunnen
meepraten over besluiten / controle
op besluiten

Norm
a. Aan het beheer van het
investeringsfonds ligt een stelsel van
regels, voorschriften en procedures ten
grondslag dat in lijn is met de geldende
regels voor financiële controle en
verantwoording. Deze regels zijn
vastgesteld door het algemeen bestuur
van het samenwerkingsverband.
b. De geldende regels, voorschriften en
procedures worden conform dit stelsel
in de praktijk toegepast.
a. De bestedingen tot en met februari
2013 zijn gedocumenteerd en
inzichtelijk
b. Er bestaat een planning van
bestedingen tot en met 2022 en deze is
inzichtelijk
c. Ten aanzien van elk project zijn
milestones en go-no go besluiten
gepland
d. Het is duidelijk welke middelen terug
naar gemeenten kunnen vloeien als een
project niet wordt uitgevoerd (no go
besluit)
a. De relevante beleidsdoelen, alsook de
bijbehorende te bereiken resultaten en
prestaties, zijn SMART geformuleerd.
b. Voor de betrokken ambtenaren en
bestuurders is helder welke concrete
resultaten en prestaties van hun
worden verwacht.
c. Het Dagelijks Bestuur van het
samenwerkingsverband legt conform
de geldende afspraken verantwoording
af over de ontwikkelde activiteiten
(prestaties) en gerealiseerde
resultaten.
d. Het Dagelijks Bestuur maakt
aantoonbaar dat er verband is tussen
de activiteiten, resultaten en de
beoogde beleidsdoelen
e. Het Dagelijks Bestuur van het
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Onderzoeksvraag

5. Hoe is de cofinanciering van de
projecten in het Regionaal
Groenprogramma vormgegeven en
wat zijn de effecten van dat beleid?
 De doelstellingen van beleid
 De voorwaarden die aan de
cofinanciering zijn verbonden
 De werking van de cofinanciering in
de praktijk
 De effecten van de cofinanciering
6. Hoe is de verantwoording aan de
gemeenteraden over de
besluitvorming en bestedingen
geregeld?
 De wijze waarop besluiten aan de
gemeenteraden zijn verantwoord
(kanalen en regelmaat)
 De wijze waarop bestedingen aan de
gemeenteraden zijn verantwoord
(kanalen en regelmaat)
7. In welke mate is sprake van een
doelmatige uitvoering van de taken?
 Opbouw beheerskosten
 Beheerskosten in verhouding tot de
investeringen
 Beheerskosten in verhouding tot
investeringen bij vergelijkbare
fondsen
Informatievoorziening
8. Kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten met de
reguliere informatie de sturende en
controlerende rol uitoefenen?

Norm
samenwerkingsverband evalueert de
werking van de verstrekte subsidies en
het onderliggende beleid. Aan de
evaluatie worden leerpunten verbonden
die concreet worden geïmplementeerd.
a. De doelstellingen van de cofinanciering
zijn voldoende omschreven
b. Er heeft een analyse van mogelijke
uitvoeringsstrategieën plaatsgevonden
c. De uitvoering vindt plaats volgens de
overeengekomen strategie
d. Het beleid leidt tot de gewenste
effecten

a. De raden hebben inzicht in de risico’s
van de verplichtingen die in het kader
van het RIF worden aangegaan en de
raden hebben procedures tot hun
beschikking om de risico’s te beperken
indien nodig.

a. De beheerskosten zijn door Holland
Rijnland inzichtelijk gemaakt
b. De beheerskosten staan in redelijke
verhouding tot de investeringen
c. De beheerskosten zijn als percentage
van de investeringen vergelijkbaar met
die van investeringsfondsen in andere
gemeenschappelijke regelingen
(Benchmark)
a. De gemeenteraden hebben een
duidelijk beeld van hun huidige en
gewenste rol in het beheer van het
investeringsfonds.
b. De gemeenteraden zijn tevreden over
de rol die zij hebben in het beheer van
het RIF.

52

Bijlage 2.1 Toetsing van de projecten aan het normenkader
In onderstaande tabellen wordt de verkregen informatie over de projecten getoetst
aan het normenkader. Toetsing aan het eerste stelsel van normen blijft achterwege. De
reden om deze twee eerste normen niet te specificeren naar elk project is dat alle
projecten op deze norm op dezelfde, algemene wijze, beoordeeld kunnen worden. In
hoofdstuk 2 is betoogd dat het stelsel van regels, voorschriften en procedures ten
aanzien van het RIF voldoende in lijn zijn met de geldende regels, en vastgelegd zijn in
de Beheersverordening van het RIF. Deze afspraken worden ook in de praktijk
toegepast.
Evenmin wordt over de toetsing aan het vierde stelsel van normen in deze bijlage
gerapporteerd. Deze normen hebben alleen betrekking op het Regionaal
Groenprogramma en zijn als zodanig al hierboven ter sprake gekomen.
Ook over de normen die betrekking hebben op de positie van de gemeenteraden bevat
deze bijlage geen informatie. Deze zijn in hoofdstuk 3 al aan de orde geweest en komen
eveneens aan de orde in bijlage 3. Dit betreft de normen onder categorie 5 en 7.
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Norm

Rijnlandroute

HOV

Noordelijke
ontsluiting

Regionaal Project
Versterking Duin- en
Bollenstreek
Neen, bestedingen uit het
RIF zijn integraal
onderdeel van de totale
begroting van de GOM.

Regionaal
Groenprogramma

2a De bestedingen
tot en met
februari 2013
zijn
gedocumenteer
d en inzichtelijk
2b Er bestaat een
planning van
bestedingen tot
en met 2022 en
deze is
inzichtelijk

Er hebben zich nog
geen bestedingen
voorgedaan.

Er hebben zich nog
geen bestedingen
voorgedaan.

Er hebben zich nog
geen bestedingen
voorgedaan.

Er bestaat een
inzichtelijke
planning

Er bestaat een
inzichtelijke planning

Er bestaat een
inzichtelijke planning

Ja, er bestaat een
planning met zekere
investeringen vanuit het
RIF van in totaal 10 miljoen
euro tot 2022.

Er bestaat een
planning tot 2016,
deze is inzichtelijk

2c Ten aanzien van
elk project zijn
milestones en
go-no go
besluiten
gepland

Voor het project
zijn geen
specifieke
milestones
geformuleerd

Voor het project zijn
geen specifieke
milestones
geformuleerd

Voor het project zijn
geen specifieke
milestones
geformuleerd

milestones en go – no
go besluiten zijn de
verantwoordelijkheid
van de gemeenten

Het is duidelijk dat
alle middelen terug
naar de gemeenten
gaan als het project
niet wordt uitgevoerd

Het is duidelijk dat
alle middelen terug
naar de gemeenten
gaan als het project
niet wordt uitgevoerd

Elk project is een
milestone, de
aandeelhoudende
gemeenten beslissen
daarover. Maar niet
binnen het verband
Holland Rijnland
Nee, een no go besluit is
onder normale
omstandigheden niet meer
mogelijk. Er zijn reeds
voor 70 miljoen
investeringsverplichtingen
aangegaan. In essentie
betekent dit overigens dat
duidelijk is dat er geen
middelen zullen
terugvloeien.

2d Het is duidelijk
welke middelen
terug naar
gemeenten
kunnen vloeien
als een project
niet wordt
uitgevoerd (no
go besluit)

Het is duidelijk dat
alle middelen terug
naar de gemeenten
gaan als het
project niet wordt
uitgevoerd

Ja, de bestedingen zijn
gedocumenteerd en
inzichtelijk.

Eventueel niet bestede
gelden per project
vloeien terug in het
fonds, en gaan niet
terug naar de
gemeenten
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Norm

Rijnlandroute

HOV

Noordelijke
ontsluiting

3a De relevante
beleidsdoelen, alsook
de bijbehorende te
bereiken resultaten en
prestaties, zijn SMART
geformuleerd.

De beleidsdoelen
zijn nog globaal. Dat
is inherent aan een
omvangrijk
infrastructureel
project als deze dat
zich feitelijk nog in
de
planvormingsfase
bevindt.
n.v.t., het project
bevindt zich nog in
de
planvormingsfase

De beleidsdoelen
zijn nog globaal. Dat
is inherent aan een
omvangrijk
infrastructureel
project als deze dat
zich feitelijk nog in
de
planvormingsfase
bevindt.
n.v.t., het project
bevindt zich nog in
de
planvormingsfase

Nee, de
beleidsdoelen zijn
vooral globaal
opgeschreven; ‘het
verbeteren van de
doorstroom van het
wegennet tussen de
noordelijke
bollengemeenten‘.

n.v.t. er vinden nog
geen activiteiten
plaats

n.v.t. er vinden nog
geen activiteiten
plaats

3b Voor de betrokken
ambtenaren en
bestuurders is helder
welke concrete
resultaten en
prestaties van hun
worden verwacht.
3c Het Dagelijks Bestuur
van het
samenwerkingsverban
d legt conform de
geldende afspraken
verantwoording af
over de ontwikkelde
activiteiten
(prestaties) en
gerealiseerde
resultaten.

Regionaal Project
Versterking Duin- en
Bollenstreek
Nee, de doelstellingen
zijn voornamelijk globaal:
‘het door middel van
actieve
gebieds(her)ontwikkeling
tot stand brengen van
een economisch en
ruimtelijk vitale Duin- en
Bollenstreek’.

Regionaal
Groenprogramma

n.v.t., het project
bevindt zich nog in
de
planvormingsfase

Ja, in de uitvoering is
helder welke resultaten
en prestaties worden
verwacht. Prestaties
worden gemeten in
aantal hectaren
herontwikkelde grond,

n.v.t. er vinden nog
geen activiteiten
plaats

Verantwoording wordt in
eerste instantie afgelegd
door de directeur van de
GOM aan de aandeelhouders en de Raad van
Commissarissen. Het DB
van Holland Rijnland legt
globaal verantwoording
af aan de
gemeenteraden,

Nee, de projecten
zijn weliswaar voor
de lokale betrokken
ambtenaren en
bestuurders helder,
maar de vraag is of
dit ook op het
niveau van Holland
Rijnland is.
In het jaarverslag en
de jaarrekening
wordt
verantwoording
afgelegd over de
ontwikkelde
activiteiten en de
realisatie.

De beleidsdoelen
van het project als
geheel zijn globaal.
De doelen van de
afzonderlijke
projecten zijn
SMART.
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Norm

Rijnlandroute

HOV

Noordelijke
ontsluiting

Regionaal Project
Versterking Duin- en
Bollenstreek

Regionaal
Groenprogramma

3d Het Dagelijks Bestuur
maakt aantoonbaar dat
er verband is tussen
de activiteiten,
resultaten en de
beoogde
beleidsdoelen
3e Het Dagelijks Bestuur
van het
samenwerkingsverban
d evalueert de werking
van de verstrekte
subsidies en het
onderliggende beleid.
Aan de evaluatie
worden leerpunten
verbonden die
concreet worden
geïmplementeerd

n.v.t. er vinden nog
geen activiteiten
plaats

n.v.t. er vinden nog
geen activiteiten
plaats

n.v.t. er vinden nog
geen activiteiten
plaats

n.v.t., er is geen relatie
te leggen tussen de
ingezette rif-middelen en
de door het GOM
bereikte resultaten

nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afgeronde
projecten worden
gemeentelijk niveau
geëvalueerd. Voor
het Regionaal
Groenprogramma is
door Holland
Rijnland een
evaluatie in 2015
voorzien
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Norm

Rijnlandroute

HOV

Noordelijke
ontsluiting

6a De beheerskosten zijn
door Holland Rijnland
inzichtelijk gemaakt

Nee, de kosten zijn in
eerste instantie niet
inzichtelijk, maar
kunnen dat wel
worden gemaakt.

Nee, de kosten zijn in
eerste instantie niet
inzichtelijk, maar
kunnen dat wel
worden gemaakt.

Nee, de kosten zijn
in eerste instantie
niet inzichtelijk,
maar kunnen dat wel
worden gemaakt.

6b De beheerskosten
staan in redelijke
verhouding tot de
investeringen

Ja, de verwachte
beheerskosten over
de gehele looptijd
van het project staan
met circa 1,1% in
redelijke verhouding
tot de investeringen.
Er zijn geen
vergelijkbare
fondsen
aangetroffen, zodat
geen uitspraken
kunnen worden
gedaan.

Ja, beheerskosten
(1,5 %) zijn redelijk te
noemen.

Niet bekend

Er zijn geen
vergelijkbare
fondsen
aangetroffen, zodat
geen uitspraken
kunnen worden
gedaan.

Er zijn geen
vergelijkbare
fondsen
aangetroffen, zodat
geen uitspraken
kunnen worden
gedaan.

6c De beheerskosten zijn
als percentage van de
investeringen
vergelijkbaar met die
van
investeringsfondsen in
andere
gemeenschappelijke
regelingen
(Benchmark)

Regionaal Project
Versterking Duin- en
Bollenstreek
Nee, de
beheerskosten zijn
niet door HR
inzichtelijk gemaakt.
deze worden ook
niet door HR
gemaakt, maar door
de GOM.
De beheerskosten
staan met 2% tot 5%
in redelijke
verhouding tot de
investeringen.

Regionaal
Groenprogramma

Er zijn geen
vergelijkbare
fondsen
aangetroffen, zodat
geen uitspraken
kunnen worden
gedaan.

Er zijn geen
vergelijkbare
fondsen
aangetroffen, zodat
geen uitspraken
kunnen worden
gedaan.

Nee, de kosten zijn in
eerste instantie niet
inzichtelijk, maar
kunnen dat wel
worden gemaakt

Met 2,7% staan de
kosten in redelijke
verhouding tot de
investeringen.
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Bijlage 3: Bevindingen betrokkenheid
raden bij besluitvorming RIF(-projecten)

Gemeente

Besluitvorming
totstandkoming RIF

Procedure
behandeling
stukken RIF

Rijnlandrou
te

RGL / HOVnet

NOG

Regionaal
Porject
Versterkin
Regionaal
g D- en
Groenprog
Bstreek
ramma

In onderstaande tabel is samengevat hoe de bestuurlijke gang van zaken met
betrekking tot besluitvorming en behandeling van voor het RIF relevante stukken heeft
plaatsgevonden.

Hillegom

Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

ja

Nee

Ja

Ja

ja

Leiden

Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

ja

ja

nee

nee

ja

Leiderdorp

Tijdens de
besluitvorming in de
raad zijn aanpassingen
gedaan en zijn door
het AB overgenomen
Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

Regionale zaken
worden sinds 2013
in een regio-overleg
besproken.
Bij belangrijke
besluiten, eerst
besluitvorming door
de raad, dan door
het AB
Stukken voor het AB
worden besproken
in de
Regiocommissie

ja

nee

nee

nee

ja

Stukken voor het
PHO (niet AB)
worden besproken
in de commissie
Regionale Zaken
Stukken voor het AB
worden besproken
in de commissie
Regionale Zaken
Voorafgaand aan de
AB-vergadering
worden de stukken
voorgelegd en
indien nodig wordt
het in de commissie
besproken
De stukken voor het
AB worden
besproken in de
commissie
Regiozaken.
De stukken voor het
AB worden
voorgelegd aan de
Regiowerkgroep
College informeert
en adviseert de
raad met een
oplegnotitie over de
regionale
samenwerking
voorafgaand aan de
AB-vergaderingen

ja

ja

ja

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Lisse

Noordwijk

Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

Noordwijker
hout

Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

Oegstgeest

Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

Teylingen

Besluitvorming in de
raad voorafgaand aan
besluit in AB

Voorschoten

Tijdens
besluitvorming, besluit
geamendeerd en
College de opdracht
gegeven dit in te
brengen in het AB.
Heeft tot aanpassing
van het AB-besluit
geleid.

Behandeling van specifieke RIFprojecten in de raad
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Leiden
De gemeente Leiden heeft het besluit tot deelname aan het RIF en de vaststelling van
de Beheersverordening ter besluitvorming in de raad gebracht. In aanloop naar elke
vergadering van het Algemeen Bestuur wordt de raad geïnformeerd over de
agendastukken en het standpunt van het College aangaande deze stukken. De raad
van Leiden wordt gevraagd te besluiten over de groenprojecten, de RijnGouwelijn/
HOV-net en de Rijnlandroute. De besluitvorming door de raad vindt in de regel plaats
voordat besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt.
Rijnlandroute
 Raadsvoorstel d.d. 26 oktober 2010: De raad wordt gevraagd in te stemmen met de
financiering en trajectkeuze voor de Rijnlandroute. Het voorstel wordt ongewijzigd
overgenomen.
 Raadsvoorstel d.d. 31 mei 2012. De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over
de tracékeuze Rijnlandroute. Het voorstel wordt ongewijzigd overgenomen
HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn
 Raadsvoorstel d.d. 31 mei 2012. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de
afsluiting van het project RijnGouwelijn en in te stemmen met het initiatief nieuw
OV-project Zuid-Holland Noord. De raad wordt in het besluit geïnformeerd over de
redenen waarom het project een andere scope krijgt en wordt gevraagd om in te
stemmen met de verdere uitwerking van het nieuwe OV-project.
 Raadsvoorstel d.d. 5 februari 2013 waarin de raad gevraagd wordt te besluiten
over de beëindiging van de bestuursovereenkomsten RijnGouwelijn en in te
stemmen met een bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord.
Noordelijke Ontsluiting Greenport
Geen stukken over aangetroffen.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Geen stukken over aangetroffen.
Regionaal Groenprogramma
Het groenprogramma is op meerdere momenten aan de orde geweest in de raad:
 Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2010. Vaststellen Gebiedsprogramma Stedelijke
Agglomeratie als kader en aanvraag voor medefinanciering voor de regionale
groenprojecten.
 B&W aanbiedingsformulier d.d. 18 mei 2010 waarin de raad wordt geïnformeerd
over het gebiedsprogramma Veenweide / Plassengebied.
 B&W aanbiedingsformulier d.d. 9 november 2010 waarin de raad wordt
geïnformeerd over de Uitvoeringsovereenkomst gebiedsprogramma Veenweide/
Plassengebied.
 B&W aanbiedingsformulier d.d. 9 april 2013 waarin de raad wordt geïnformeerd
over de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Regionaal Groenprogramma.

Leiderdorp
Op 28 december 2006 stelt het College van B&W aan de raad voor om in te stemmen
met het RIF en akkoord te gaan met bijdrage uit gemeentefonds van € 571.022 per jaar
van 2008 t/m 2022. Op 12 februari 2007 stemt de raad in met oprichting van het RIF. Er
is tijdens deze vergadering een motie aangenomen waarin Holland Rijnland wordt
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verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een bijdrage van het
bedrijfsleven. Op 18 september wordt de raad gevraagd in te stemmen met de ontwerp
Beheersverordening RIF. Op 29 oktober stemt de raad in. Inclusief alle voorgestelde
wijzigingen die voor een deel ook uit Leiderdorp afkomstig waren. De stukken voor de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden steeds aan alle raadsleden
toegestuurd. Verder komt de RIF voornamelijk aan de orde in de Regiocommissie.
In de periode 2008-2013 komen twee projecten aan de orde in de raad: de
Rijnlandroute en de Groenprojecten. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de
Rijngouwelijn/ HOV-net ZHN en de Noordelijke Ontsluiting Greenport komen alleen in
de algemene jaarstukken aan de orde en zijn geen onderwerp van discussie.
Rijnlandroute
Op 22 november 2010 besluit de raad niet akkoord te gaan met een bijdrage tweede
tranche RIF. De raad is niet tegen de Rijnlandroute, maar kan de wijze van financiering
niet steunen omdat hij niet overtuigd is van de financiële en bestuurlijke haalbaarheid
van het voorstel. Rijk en Provincie zijn aan zet volgens de raad.
Op 18 maart 2013 besluit de raad toch akkoord te gaan. Belangrijke argumenten zijn:
regionale solidariteit, Leiderdorp was de enige gemeente die niet instemde. De
Rijnlandroute is van belang voor de economische ontwikkelingen in de regio, een
betere bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de regio en het vrijwaren
van bebouwing in o.a. het Groene Hart.
HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn
Geen stukken aangetroffen.
Noordelijke Ontsluiting Greenport
Geen stukken over aangetroffen.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Geen stukken over aangetroffen.
Regionaal Groenprogramma
In de raad van 9 maart 2009 is de raad gevraagd het inrichtingsplan en het
uitvoeringsprogramma Boterhuispolder Leiderdorp-Teylingen vast te stellen. De raad
neemt een amendement met betrekking tot het afsluiten van paden ten noorden van de
Nieuweweg tijdens het broedseizoen raadsbreed aan. Vervolgens stelt de raad het
aldus gewijzigde besluit vast.
Holland Rijnland biedt B&W op 17 juli 2009 het concept Regionaal Groenprogramma
aan. De Raad wordt op 21 juli 2009 door B&W uitgenodigd wensen en bedenkingen ten
aanzien van het concept Regionaal Groenprogramma kenbaar te maken. Raad wordt
door B&W op 8 september aanbevolen kennis te nemen van het Regionaal
Groenprogramma en eventuele wijzigingen mee te geven aan het College.
Op 13 oktober 2009 gaat er een brief naar Holland Rijnland waarin door het College
vragen worden gesteld over het Regionaal Groenprogramma. De raad heeft circa 30
opmerkingen ten aanzien van het Regionaal Groenprogramma kenbaar gemaakt aan
Holland Rijnland.
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In de Raad van 13 juli 2009 besluit de raad unaniem een gemeentelijke bijdrage voor de
uitvoering van de plannen Boterhuispolder en Polder Achthoven te reserveren en de
kosten voor de planvoorbereiding Boterhuispolder te dekken.
In de Raad van 11 okt. 2010 stelt de raad het bestemmingsplan Boterhuispolder, met
inachtneming van de ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan’ en
de ‘Staat van wijzigingen’ vast.

Oegstgeest







Op 30 oktober 2007 stemt de raad in met de Beheersverordening Regionaal
investeringsfonds Holland Rijnland. In de commissie Regiozaken van 11 februari
2010 komt de aanpassing van de Beheersverordening aan de orde, evenals het
Regionaal Groenprogramma en de RijnGouwelijn.
Op 16 juni 2011 wordt in de commissie Regiozaken de bijeenkomst van het
Algemeen Bestuur van 29 juni voor besproken. Daarbij komen de RijnGouwelijn en
de Noordelijke Ontsluiting Greenport aan de orde.
Op 13 december 2012 komt in de commissie Regiozaken de evaluatie van het RIF
aan de orde ter voorbereiding van het Algemeen Bestuur van 19 december.
Op 21 maart 2013 komt in de commissie Regiozaken aan de orde: Noordelijke
Ontsluiting Greenport (geen opmerkingen) en HOV-net Zuid-Holland Noord (de
onthouding Oegstgeest van stemming ten aanzien van oost heeft geen invloed op
het project in west).

Rijnlandroute
Geen stukken aangetroffen.
HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn
Het project wordt besproken in vergadering Regiozaken op 11 februari 2010: De
Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West wordt ter kennisgeving aangenomen,
verder zijn er geen inhoudelijke inhoudelijk bijdragen.
In vergadering Commissie Regiozaken van 21 maart 2013 heeft de portefeuillehouder
aangegeven dat niet hij de bestuursovereenkomst HOV-net ZHN getekend heeft, maar
Holland Rijnland.
Noordelijke Ontsluiting Greenport
Dit project komt aan de orde in de Regiocommissie van 16 juni 2011, waarin vragen
worden gesteld over de bezuinigen.
Regionaal Groenprogramma
Het voorstel Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 is besproken in
Regiocommissie op 1 februari 2010.

Voorschoten
De gemeente Voorschoten heeft het besluit tot deelname aan het RIF en de vaststelling
van de Beheersverordening ter besluitvorming in de raad gebracht. Dat heeft tot
stevige discussie geleid in de raad van 25 januari in 2007. Op basis van die discussie is
het raadsvoorstel op verschillende punten aangepast:
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Aan de eerste bullit van punt 2 van het besluit is toegevoegd dat nut en noodzaak
voor de aanleg van een wegverbinding "duidelijk en ten genoegen van de
gemeenteraad" moeten zijn aangetoond.
Aan de vierde bullit van punt 2 van het besluit is toegevoegd dat, indien wordt
besloten voor de aanleg van de RW 11-variant, deze "volledig" ondergronds zal
worden aangelegd.
Aan punt 2 van het besluit is een vijfde bullit toegevoegd: "de regio trekt
"schouder aan schouder" met Voorschoten op om een tweedeling van de
gemeente Voorschoten door de Rijnlandroute te voorkomen".
Punt 3 van het besluit begint met het woord "alleen".
In punt 4 van het besluit wordt het zinsdeel "besloten wordt de Rijnlandroute niet
volledig ondergronds aan te leggen" vervangen door "niet wordt voldaan aan alle
onder punt 2. genoemde uitgangspunten".

Op 22 november wordt de Beheersverordening RIF vastgesteld door de raad.
In aanloop naar elke vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
worden de commissie en de raad geïnformeerd over de agendastukken en het
standpunt van het College aangaande deze stukken (in een zogenaamde oplegnotitie
aan de raad). Bij elk voorstel voor het Algemeen Bestuur formuleert het College een
Voorschotens perspectief waarin wordt aangegeven hoe het College zich in het
Algemeen Bestuur wil opstellen. Dit leidt ook geregeld tot vragen en discussies over de
verschillende RIF-projecten. En in een aantal gevallen tot voorstellen voor amendering
van de stukken voor het Algemeen Bestuur. Dit laatste veelal op initiatief van het
College.
De raad van Voorschoten wordt gevraagd in te stemmen met de handelingswijze die
het college voorstelt voor het AB. De besluitvorming door de raad vindt plaats voordat
besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvindt. De Rijnlandroute is het enige RIFproject waar Voorschoten actief invloed op uitoefent, meestal op instigatie van het
College en soms naar aanleiding van discussie in de raad. Er is zelfs één keer in
vertrouwelijkheid over gesproken. Bij de andere projecten wordt in de regel
voorgesteld om akkoord te gaan met de AB-voorstellen, meestal omdat er geen direct
Voorschotens belang in het geding is.
Rijnlandroute
 In voorbereiding op de vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 17
februari 2010 wordt gesteld dat trechtering MER Rijnlandroute zorgvuldig moet
gebeuren. Ook moet er aandacht zijn voor inpassing in groen en het 3e alternatief
ontsluiting langs Oostvlietpolder.
 Voorbespreken AB-vergadering Holland Rijnland van 30 november 2010: Met
betrekking tot de aanvullende financiering Rijnlandroute deelt het College mee dat
maandag 29 november nog een aanvullende brief komt van het Dagelijks Bestuur
van Holland Rijnland. Besloten wordt deze brief dan in de commissie Wonen,
Ruimte en Groen te bespreken en tevens wordt afgesproken dat de
portefeuillehouder een amendement zal voorbereiden voor het Algemeen Bestuur.
 Op 7 juni 2011 wordt in beslotenheid over de Rijnlandroute beraadslaagd.
HOV-net Zuid-Holland Noord/ RijnGouwelijn
Geen stukken aangetroffen.
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Noordelijke Ontsluiting Greenport
Enkele keren genoemd in de oplegnotie voor de raad ter voorbereiding op de besluiten
van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt om in te stemmen om dat er geen
specifiek Voorschotens belang in het geding is.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Enkele keren genoemd in de oplegnotie voor de raad ter voorbereiding op de besluiten
van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt om in te stemmen om dat er geen
specifiek Voorschotens belang in het geding is.
Regionaal Groenprogramma
Enkele keren genoemd in de oplegnotie voor de raad ter voorbereiding op de besluiten
van het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt om in te stemmen om dat er geen
specifiek Voorschotens belang in het geding is.

Hillegom
In de raadsvoorstellen betreffende het RIF wordt steeds benadrukt wat het belang is
van het RIF, en in het bijzonder wat het belang is voor de gemeente Hillegom. Ook
worden de overwegingen van het College nauwkeurig uiteengezet. Het College
beschrijft bijvoorbeeld de kritische kanttekeningen die zij hebben ten aanzien van het
RIF, maar ook de manier waarop ze deze kanttekeningen hebben neergelegd bij
Holland Rijnland of om welke acties zij in het licht van deze kritiek hebben gevraagd.
Bij besluit van 12 juli 2007 heeft de raad van Hillegom de besluitvorming over de
instelling en het beheer van het RIF verdaagd, vanwege een aantal onduidelijkheden in
de ontwerp Beheersverordening. Het College heeft vervolgens bij Holland Rijnland
gestuurd op de gewenste verduidelijking. Op 11 oktober 2007 heeft de raad alsnog
ingestemd met de ontwerp Beheersverordening.
Met behulp van korte overzichten wordt inzichtelijk gemaakt welke adviezen er zijn
gegeven over de agenda en stukken van alle Portefeuillehoudersoverleggen van
Holland Rijnland. In de adviezen wordt, waar relevant, specifiek ingegaan op het
belang van het betreffende agendapunt voor de gemeente Hillegom. De stukken voor
de Portefeuillehoudersoverleggen betreffen meestal informatie over de wijze van
besluitvorming over een van de RIF-projecten.
De financiële verantwoording aan de raad vindt plaats op het algemene niveau van het
samenwerkingsverband Holland Rijnland, en dus niet per project.
Rijnlandroute
Raadsvoorstel 18 november 2010: In dit voorstel wordt de raad van Hillegom
geïnformeerd over de aanvullende bijdrage aan het RIF voor het kunnen realiseren van
de Rijnlandroute. Het College geeft aan dat “het College bevoegd is tot het aangaan
van overeenkomsten. Wij willen de raad echter vooraf in staat stellen om wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.”
HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn
Geen stukken aangetroffen
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Noordelijke Ontsluiting Greenport
 Raadsvoorstel 8 maart 2007: In dit raadsvoorstel wordt de meerwaarde van
deelname aan het RIF toegelicht. Ook benadrukt het College van Hillegom dat “zij
bij Holland Rijnland stuurt op een krachtige organisatorische en bestuurlijke inzet
op het project Noordelijke Ontsluiting, en ook aandacht te hebben voor lokale
infrastructurele knelpunten binnen de Greenport”. Het College laat benadrukt
hiermee het bijzondere belang van het project Noordelijke Ontsluiting.
 Raadsvoorstel 18 november 2011: In dit raadsvoorstel wordt benadrukt wat het
belang is van het project Noordelijke Ontsluiting Greenport voor de gemeente
Hillegom en op welke manier Holland Rijnland zich inzet voor realisatie van dit
project.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Raadsvoorstel 8 maart 2007: In dit raadsvoorstel wordt de meerwaarde van deelname
aan het RIF toegelicht. Ook benadrukt het College van Hillegom dat “zij bij Holland
Rijnland stuurt op een krachtige organisatorische en bestuurlijke inzet op het project
Offensief van Teylingen, en ook aandacht te hebben voor lokale infrastructurele
knelpunten binnen de Greenport”. Het College laat benadrukt hiermee het bijzondere
belang van het project Offensief van Teylingen.
Regionaal Groenprogramma
Raadsvoorstel 8 maart 2007: In dit raadsvoorstel wordt de meerwaarde van deelname
aan het RIF toegelicht. Ook benadrukt het College van Hillegom dat “zij bij Holland
Rijnland stuurt op een krachtige organisatorische en bestuurlijke inzet op het project
Regionaal Groenprogramma, en ook aandacht te hebben voor lokale infrastructurele
knelpunten binnen de Greenport”. Het College laat benadrukt hiermee het bijzondere
belang van het project Regionaal Groenprogramma

Lisse
De gemeente Lisse heeft op 25 oktober 2007 de intentieovereenkomst en de
Beheersverordening RIF aangenomen en onderschreven.
In het najaar van 2010 is besloten over de aanvullende bijdrage voor de Rijnlandroute
(18 november 2010).
Voor 2012 zijn de nodige raadsdocumenten gevonden met betrekking tot het
voorkeurstracé van de Rijnlandroute, de scopewijziging in de RijnGouwelijn, evaluatie
van de voortgang in het algemeen, apart over de voortgang van het Programma
Ontsluiting Greenport.
Lisse werkt met een commissie Regionale Zaken. Voordat de
Portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden, worden de ambtelijke adviezen die zijn
opgesteld over de agenda’s besproken in de commissie Regionale Zaken. Voor de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland gebeurt dit niet, omdat
de agendapunten doorgaans al in de Portefeuillehoudersoverleggen aan de orde zijn
geweest en de commissie Regio Zaken op dat moment al een standpunt heeft
ingenomen en heeft meegegeven aan de portefeuillehouder. De agenda van het
Algemeen Bestuur wordt dus niet door de gemeenteraad of commissie Regio Zaken
besproken. Wanneer het RIF en de RIF-projecten op de agenda van een
Portefeuillehoudersoverleg staan, wordt de commissie Regio Zaken hierover
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geïnformeerd via de ambtelijke adviezen aan het College van B&W, die worden
doorgestuurd aan de commissie Regionale Zaken. Wanneer het voorkomt dat een
besluit in het Algemeen Bestuur vereist dat de raad zich daar over uitspreekt, wordt er
uiteraard een raadsvoorstel opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opstellen
van verordeningen en wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.

Noordwijkerhout
De gemeente Noordwijkerhout heeft een procesbeschrijving gemaakt voor de
advisering en standpuntbepaling aangaande Holland Rijnland. Het streven is om een
snel, maar wel nauwkeurig proces te volgen, met name omdat het risico bestaat dat
het standpunt van Noordwijkerhout niet wordt overgenomen door het kleine aantal
stemmen.
De raad van Noordwijkerhout heeft in aanloop naar de besluitvorming over het RIF een
aantal voorwaarden gesteld aan de instemming met deelname aan het RIF. Het College
van Noordwijkerhout heeft in reactie op deze voorwaarden een bestuurlijk overleg
aangevraagd met het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, om daarin de wensen en
voorwaarden van de raad te bespreken.
In een brief d.d. 28 maart 2007 beschrijft het College de uitkomsten van het bestuurlijk
overleg. Ook geeft het een toelichting op mogelijke stemverklaringen die de gemeente
zal afgeven bij de besluitvorming over de financiële bijdrageregeling van Holland
Rijnland.
In aanloopt naar elke vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
wordt de raad geïnformeerd over de agendastukken en het standpunt van het College
aangaande deze stukken.
De raad van Noordwijkerhout wordt regelmatig geïnformeerd over binnengekomen
stukken of over de wijze waarop de raad (of een raadscommissie) betrokken wordt bij
de voorbereidingen op een vergadering van het Algemeen Bestuur of Dagelijks
Bestuur.
Een voorbeeld is de brief aan de raad d.d. 2 november 2011: De raad van
Noordwijkerhout stelt kritische vragen over de gemeentelijke afdracht aan het RIF. Het
College beantwoordt de vragen in een korte brief: “In de raadscommissie Ruimte en
Wonen d.d. 26 oktober jl. is er een vraag gesteld over de vulling van het Regionaal
Investeringsfonds. Jaarlijks dient de gemeente voor dit fonds een afdracht te doen van
€ 378.658,-. Geconstateerd is dat niet bij iedere woningbouwexploitatie er een bedrag
per woning in rekening wordt gebracht voor de vulling van dit fonds. Via deze brief
willen wij u informeren over het hoe en waarom.”
Rijnlandroute
 Brief aan raad betreffende AB-vergadering 12 juni 2012: In deze brief laat het
College aan de raad weten haar zorgen te hebben over het draagvlak bij de meest
betrokken gemeenten van de Rijnlandroute: “Dit mede in relatie tot de
voorgestelde landschappelijke inpassing, waaronder die aan de zijde van het
Groene Hart. De gemeente Noordwijkerhout dringt er, met de andere gemeenten in
de Bollenstreek, bij het Dagelijks Bestuur op aan om er bij de voorbereiding van de
besluitvorming m.b.t. de 2e tranche nadrukkelijk naar te streven dat alle RIFgemeenten, ook die in de Leidse regio, hieraan hun bijdrage leveren.”
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Raadsvoorstel d.d. 27 oktober 2010: De raad wordt gevraagd in te stemmen met
een aanvullende bijdrage voor het kunnen realiseren van de Rijnlandroute.

HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn
 Brief aan raad betreffende AB-vergadering 12 juni 2012: Het College laat de raad
weten een voorwaarde te stellen aan de scopewijziging van de RijnGouwelijn: “De
gemeente Noordwijkerhout spreekt de intentie uit om de gereserveerde RIFmiddelen van € 37,5 miljoen beschikbaar te houden voor hoogwaardig openbaar
vervoer, onder de voorwaarde dat het totale budget van ruim € 450 miljoen
geïnvesteerd wordt in het HOV- net Zuid-Holland Noord.”
Noordelijke Ontsluiting Greenport
 Brief aan raad d.d. 20 december 2007: De raad van Noordwijkerhout heeft een
aantal voorwaarden gesteld aan instemming met de Beheersverordening: “De raad
heeft de Noordwijkerhoutse leden van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
gemandateerd om in te stemmen met de Beheersverordening. Dit onder de
belangrijkste voorwaarde, dat de realisatie van de Noordelijke Ontsluiting
Greenport (een nieuwe verbindingsweg) niet gekoppeld is aan de ontwikkeling van
grootschalige woningbouw en bedrijfsterreinen, die buiten de reeds gemaakte
afspraken met de provincies en de regio vallen.” Het College geeft aan dat zij dit
standpunt bevestigd wil zien door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
 Brief aan raad d.d. 29 november 2010: In deze brief komen diverse agendapunten
over een van de RIF-projecten aan bod. Het agendapunt over de Noordelijke
Ontsluiting Greenport wordt nader toegelicht, met name vanwege het belang dat
Noordwijkerhout heeft bij het project Noordelijke Ontsluiting Greenport.
 Brief aan raad betreffende AB-vergadering 29 juni 2011: In deze brief spreekt het
College uit dat zij haar zorgen heeft over de realisatie van de Noordelijke
Ontsluiting Greenport. Onduidelijk is in hoeverre zij naar aanleiding van deze
zorgen actie heeft ondernomen of tot welke discussies dit in de raad van
Noordwijkerhout heeft geleid.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
Geen stukken aangetroffen.
Regionaal Groenprogramma
Geen stukken aangetroffen.

Noordwijk
College van B&W van Noordwijk hebben op 9 oktober 2007 het voorgenomen besluit
geformuleerd om deel te nemen aan de inrichting van het RIF. Dit besluit is op 28
november door de gemeenteraad van Noordwijk genomen. Tegelijkertijd is ingestemd
met de Beheersverordening en de investeringsstrategie.
Noordwijk kent een commissie regionale zaken, waarin alle relevante zaken ter sprake
komen. Ook komen relevante onderwerpen in vakcommissies aan de orde.
Rijnlandroute
Geen stukken aangetroffen.
HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn
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Tijdens de vergadering van de Commissie voor Ruimte, Bereikbaarheid en Financiën
van 6 juni 2012 worden de door Holland Rijnland voorgestelde wijzigingen in het tracé
met instemming door de commissie besproken.
Noordelijke Ontsluiting Greenport.
Geen stukken aangetroffen.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Geen stukken aangetroffen

Regionaal Groenprogramma
Geen stukken aangetroffen.

Teylingen
Op 1 juni 2006 stuurt het College van B&W een brief aan raad waarin staat dat College
zich positief uitspreekt over het RIF. Holland Rijnland wordt door College uitgenodigd
het belangrijk te vinden dat raadsleden door Holland Rijnland worden geïnformeerd
over het fonds. Op 8 maart 2008 stemt de raad, onder voorwaarden in tot deelname
een het RIF. De raad vraagt ook direct aan het College om plannen op te stellen voor
projecten op Teylings grondgebied, te weten de Noordelijke rondweg en het NS-station
Sassenheim, dat pas wordt gebouwd als de bus er kan stoppen en dus ook afhankelijk
is van de Noordelijke rondweg. Op 20 september 2007 stemt de raad in met de inhoud
van de ontwerp beheersovereenkomst.
Teylingen werkt met het zogenoemde ‘Leiderdorps model’. Ambtelijke adviezen voor
het College worden ter kennisgeving aangeboden aan de Regiowerkgroep. De
Regiowerkgroep wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om er iets van te vinden en vragen te
stellen. Bij elke vergadering van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van
Holland Rijnland vindt een dergelijke adviesronde plaats. Het RIF staat zodoende
regelmatig op de agenda van de Regiowerkgroep.
Rijnlandroute
Geen stukken aangetroffen.
HOV-net ZHN/ RijnGouwelijn
Raad van Teylingen heeft op 27 januari 2009 ingestemd met de concept OV visie
Holland Rijnland
Noordelijke Ontsluiting Greenport
In maart 2011 is onder leiding van de provincie het project Verkenning gestart. Op 29
juni 2011 is het Programmaplan door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
vastgesteld. Op 21 januari 2013 stuurt Holland Rijnland de actualisatie aan gemeente
Teylingen.
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
 Op 12 maart 2009 wordt de raad gevraagd in te stemmen met de concept
Regionale Structuurvisie 2020 en zienswijze in te dienen waar het concept niet
strookt met het gemeentelijk beleid. De structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders
aan waarin de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij moet werken.
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Op 6 januari 2010 wordt in de regiowerkgroep de verstrekking van de financiële
middelen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij besproken.
Op 3 februari 2011 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het verstrekken van
een garantstelling van 7 miljoen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij op
voorwaarde dat de andere 5 greenportgemeenten dat ook doen. Er wordt de raad
verschillende scenario’s voorgelegd.

Regionaal Groenprogramma
 Op 17 september 2009 biedt College het concept Groenprogramma Holland
Rijnland ter meningsvorming aan de raad.
 Op 16 september 2010 wordt de raad gevraagd in te stemmen met bijdrage project
Boterhuispolder. De bijdrage van de gemeente is € 200.000. RIF draagt € 234.872
bij. Andere subsidieverleners zijn de provincie (POP en Amendementsubsidie) en
het Hoogheemraadschap van Rijnland. De raad stemt hiermee in.

Bijlage 3: Bevindingen betrokkenheid raden bij besluitvorming
RIF(-projecten)
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Bijlage 4: Informatie en bronnen
Bijlage 4.1 Literatuurlijst
Voor dit onderzoek zijn de volgende documenten bestudeerd:
Bedrijf
Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
AB Holland Rijnland

Datum
27 mei 2012

Titel
Jaarverslag 2012

Besluiten in de AB,
28 maart 2007

AB Holland Rijnland

Besluiten in de AB,
19 december 2007
Besluiten in de AB,
17 februari 2010
Besluiten in de AB,
17 februari 2010
Besluiten in de AB,
17 februari 2010
Besluiten in de AB,
28 januari 2010

Intentieovereenkomst
Regionale
Investeringsstrategie
Beheersverordening
Regionaal Investeringfonds
RIFverordening

AB Holland Rijnland
AB Holland Rijnland

AB Holland Rijnland

AB Holland Rijnland

Besluiten in de AB,
30 november 2010

AB Holland Rijnland

Besluiten in de AB,
30 november 2010
Besluiten in de AB,
26 juni 2011

AB Holland Rijnland

AB Holland Rijnland
AB Holland Rijnland

Besluiten in de AB,
14 december 2011
Besluiten in de AB,
12 juni 2012

AB Holland Rijnland

Besluiten in de AB,
12 juni 2012

AB Holland Rijnland

Besluiten in de AB,
19 december 2012

Regionaal Groenprogramma
2010
Verstrekking financiële
middelen RIF aan GOM
Bestuursovereenkomst
RijnGouwelijn-West als basis
voor de RIF-bijdrage
Financiering RijnlandRoute
door aanvullende bijdrage
RIF
Noordelijke Ontsluiting
Greenport (NOG)
(Noordelijke) Ontsluiting
Greenport Duin- en
Bollenstreek
Programmaplan
RijnlandRoute in het RIF
Besluitvorming
RijnlandRoute (na besluit GS
over voorkeursalternatief)
Scope wijziging
RijnGouwelijn/HOV-net ZuidHolland Noord
Evaluatie Regionaal
InvesteringsFonds (RIF)
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Bijlage 4.2 Respondenten
Voor dit onderzoek zijn in alfabetische volgorde de volgende respondenten
geïnterviewd:
Naam

Organisatie

Datum

Martin d’Anjou

Coördinator Financiën,
Holland Rijnland
Afdelingshoofd Ruimtelijke Agenda,
Holland Rijnland
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer
Provincie Zuid-Holland
Wethouder,
Gemeente Voorschoten
Projectleider Ruimtelijke Agenda,
Holland Rijnland
Opdrachtgever Verkeer en Vervoer,
Provincie Zuid-Holland
Programmamanager Verkeer en
Vervoer,
Holland Rijnland
Strategisch beleidsmedewerker
Verkeer en Vervoer,
Provincie Zuid-Holland
senior projectleider Ruimtelijke Agenda
Holland Rijnland
Secretaris / Algemeen Directeur
Holland Rijnland
Programmamanager,
Provincie Zuid-Holland
Wethouder,
Gemeente Leiden
Wethouder,
Gemeente Teylingen
Wethouder,
Gemeente Noordwijkerhout
Wethouder,
Gemeente Leiderdorp
Burgemeester,
Gemeente Katwijk
Directeur,
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

22 april 2013

Annejuul Baas
Ingrid de Bondt
Freddy Blommers
Xandra van Ginkel
Hilde Helleman
Erik Kiers
Marco Louwman
Godelieve Mars
Roelof van Netten
Leo Persoon
Robert Strijk
John Stuurman
Marcel Vissers
Kees Wassenaar
Jos Wienen
Onno Zwart

9 april 2013
16 juli 2013
29 mei 2013
24 april 2013
22 april 2013
16 juli 2013
14 mei 2013
9 april 2013
14 mei 2013
22 april 2013
23 april 2013
17 mei 2013
16 mei 2013
23 april 2013
1 mei 2013
1 mei 2013
1 mei 2013
15 mei 2013
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Bijlage 4.3 Deelnemers discussiebijeenkomst Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Op woensdag 26 juni 2013 vond voor het onderzoek naar het Regionaal
investeringsfonds een bijeenkomst met afgevaardigden namens het Algemeen Bestuur
plaats. Deze bijeenkomst had de volgende deelnemers:
Naam

Gemeente

B. Bremer

Raadslid
Gemeente Voorschoten

J. Uit den Boogaard

Wethouder
Gemeente Kaag en Braassem

W. van Duijn

Wethouder
Gemeente Katwijk

J. Gahrmann

Raadslid
Gemeente Zoeterwoude

B. Gotink

Raadslid
Gemeente Noordwijkerhout

G. van Gruting

Raadslid
Gemeente Leiden

I. ten Hagen

Wethouder
Gemeente Hillegom

J. Hofman

Raadslid
Gemeente Leiderdorp

M. van Kampen

Burgemeester
Gemeente Teylingen

M. Lamers

Raadslid
Gemeente Voorschoten

B. Mulder-Veenema

Raadslid
Gemeente Noordwijk

J. Staatsen

Burgemeester
Gemeente Voorschoten

J. Stuurman

Wethouder
Gemeente Teylingen

W. Tönjann

Wethouder
Gemeente Oegstgeest

K. Wassenaar

Wethouder
Gemeente Leiderdorp
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Bijlage 5: Tekst van artikel 17 in het
Treasury Statuut
Artikel 17.
Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel
opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie

Frequentie

1.

Gegevens m.b.t. toekomstige
uitgaven en ontvangsten voor de
liquiditeitenplanning;

2.

Liquiditeitenplanning;

Kwartaal

3.

Beleidsplannen treasury in
Treasuryparagraaf van
begroting;

Jaarlijks

4.

Evaluatie treasury activiteiten in
Treasuryparagraaf van
jaarrekening;

Jaarlijks

5.

Voortgang onderdelen
treasuryparagraaf via voor- en
najaarsrapportage (Maraps);

6.

Verantwoording n.a.v.
treasuryparagraaf via
jaarverslag;

Jaarlijks

7.

Informatie aan derden
(toezichthouder en CBS) zoals
genoemd in art. 8 Wet fido.

Kwartaal

Kwartaal /
Incidenteel

Halfjaarlijks

Informatieverstrekker
Afdelingshoofden

Medewerker afd.
Middelen en
Projecten
onderdeel
Financiën
Medewerker afd.
Middelen en
Projecten
onderdeel
Financiën
Medewerker afd.
Middelen en
Projecten
Onderdeel
Financiën
Medewerker afd.
Middelen en
Projecten
onderdeel
Financiën
Medewerker afd.
Middelen en
Projecten
onderdeel
Financiën
Medewerker afd.
Middelen en
Projecten
onderdeel
Financiën

Informatieontvanger
Medewerker
afd.
Financiën
Dagelijks
Bestuur/
controller

Dagelijks
Bestuur/
controller

Dagelijks
Bestuur/
controller

Dagelijks
Bestuur/
controller

Dagelijks
Bestuur/
controller

Derden
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