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In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Teylingen,  

Voorschoten en Zoeterwoude 
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PERSBERICHT  
27 november 2014 
 
Secretaris-directeur Roelof van Netten van Holland Rijnland legt 
functie neer 
 
Roelof van Netten legt per 1 januari 2015 zijn functie als secretaris-directeur van 
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland neer. Dat zijn het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland en de heer Van Netten overeen gekomen. De heer Van Netten gaf 
vanaf de start van Holland Rijnland (oktober 2004) leiding aan de ambtelijke 
organisatie. 
 
“Roelof van Netten heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en de resultaten van 
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Onder zijn ambtelijke leiding zijn verschillende 
resultaten geboekt, zoals de succesvolle lobby voor projecten als de RijnlandRoute, het HOV-
programma Zuid-Holland Noord, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en het Regionaal 
Investeringsfonds.  
 
In de afgelopen tien jaar heeft de regio Holland Rijnland zich ontwikkeld tot een bestuurlijke 
factor van betekenis in de Randstad. Roelof Netten heeft, als betrokken en meedenkende 
secretaris, daar een grote bijdrage aan geleverd, aldus Holland Rijnland voorzitter Henri 
Lenferink.  
 
Van Netten kijkt  terug op een boeiende periode. “Ik heb het met heel veel plezier gedaan en 
we mogen stellen dat Holland Rijnland zijn toegevoegde waarde meer dan bewezen heeft. 
Holland Rijnland staat op de bestuurlijke kaart en daar kunnen de medewerkers, het bestuur 
maar zeker ook de gemeenten trots op zijn. Na tien zeer intensieve jaren is het verstandig om 
de verantwoordelijkheid nu over te dragen.” 
 
De heroriëntatie op de samenwerking van Holland Rijnland “#Kracht15” en de daaruit 
voortvloeiende reorganisatie is een natuurlijk moment om voorbereidingen te treffen voor het 
aantrekken van een voorlopig tijdelijke opvolger van Roelof van Netten. Voorzitter Lenferink 
verwacht begin december bekend te kunnen maken wie als opvolger aan het Algemeen 
Bestuur van Holland Rijnland kan worden voorgedragen. 
 
Holland Rijnland 
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werkt namens en voor de veertien gemeenten in 
de gelijknamige regio. Doelstelling van Holland Rijnland is de kwaliteit van wonen, werken, 
ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. 
Holland Rijnland biedt het kader waarbinnen de gemeenten op deze terreinen kunnen 
samenwerken om efficiencyvoordelen te behalen, overleg en afstemming te plegen en 
streekbelangen te behartigen. 
 
Noot voor de redactie: 
In Holland Rijnland werken samen de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude  
(totaal ongeveer 545.000 inwoners). 
 
Meer informatie over Holland Rijnland is te vinden op: www.hollandrijnland.net  
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Informatie:   
Roelof van Netten 
secretaris-directeur Holland Rijnland 
070 – 523 90 90 
rvnetten@hollandrijnland.net 
 
of  
Henri Lenferink 
Voorzitter Holland Rijnland 
Via woordvoerder Hennie Castelein 
06 – 15 16 98 74 
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Aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 
 
 
 
 
 
 
Leiden: 27 november 2014 Contact: C. van Schayk 
Kenmerk: UIT-14-07150 Telefoon: (071) 523 90 81 
 E-mail: cvschayk@hollandrijnland.net 
 Bijlage: 1  
 
Onderwerp: Terugtreden secretaris-directeur 
 
 
Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Wij willen u langs deze weg laten weten dat de heer Roelof van Netten per 1 januari 2015 zijn 
functie van secretaris-directeur van Holland Rijnland neerlegt. De heroriëntatie op de 
samenwerking van Holland Rijnland “#Kracht15” en de daaruit voortvloeiende reorganisatie is 
voor de heer Van Netten een natuurlijk moment van herbezinning geweest. Onlangs zijn we 
tot overeenstemming gekomen over het terugtreden per 1 januari. 
 
De heer Van Netten geeft vanaf de start van Holland Rijnland (oktober 2004) leiding aan de 
ambtelijke organisatie. Hij speelde heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de 
resultaten van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Onder zijn ambtelijke leiding zijn 
verschillende resultaten geboekt, zoals de succesvolle lobby voor projecten als de 
RijnlandRoute, het HOV-programma Zuid-Holland Noord, de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij en het Regionaal Investeringsfonds. Zijn inzet voor de organisatie 
wordt zeer gewaardeerd. 
 
Daarnaast hebben wij in de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor het aantrekken 
van een voorlopig tijdelijke opvolger van Roelof van Netten. Wij hebben gezocht naar een 
kandidaat die de samenwerking op de kaart kan blijven zetten en tevens de transitie naar de 
nieuwe organisatie kan begeleiden. Wij verwachten dat begin december bekendgemaakt kan 
worden wie als opvolger aan u zal worden voorgedragen. Een voorstel tot benoeming en het  
terug treden van de huidige secretaris-directeur wordt aan u voorgelegd in de vergadering 
van 17 december a.s. 
 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
R. van Netten    H.J.J. Lenferink 
 
Bijlage: persbericht  
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