
 

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien 

gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland 

Rijnland werken wij samen om de kwaliteit van wonen, 

werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en 

instellingen te verbeteren. 

Door gezamenlijk op te treden, vergroten wij de 

slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan 

uitdagingen die te complex zijn voor individuele 

gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of 

waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder 

lobbyen wij bij de provincie, het rijk en externe partijen 

om de ambities van de samenwerkende gemeenten te     

realiseren. 

Het karakter van onze regio biedt kansen. De economie groeit en onze bevolking is steeds beter 

opgeleid. De woningmarkt is krap, steeds meer bedrijven vestigen zich hier en het wordt steeds 

drukker op de weg en in het openbaar vervoer. Ons klimaat verandert en vereist investeringen in 

duurzame energie. De aanpak van deze opgaven vergt afwegingen en keuzes op regionaal niveau over 

de verdeling van schaarse ruimte. 

We maken een integraal ruimtelijk afwegingskader voor de verschillende 

ruimtevragers. Sectorale deelproducten en omgevingsvisies leveren relevante input. 

We geven met de Regionale Woonagenda antwoord op de woningbouwopgave met 

balans tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen, met prioriteit voor binnenstedelijk. 

We stemmen ons beleid over huisvesting bijzondere doelgroepen onderling af. 

Arbeidsmigranten en doelgroepen maatschappelijke zorg vinden hun plek in de regio. 

We wijzen gebieden aan en stellen fondsen ter beschikking voor het behoud van 

biodiversiteit, ecosysteemdiensten en vergroten van recreatieve aantrekkelijkheid. 

We worden een klimaat-neutrale regio. In onze Regionale Energie Strategie geven we 

invulling aan energiebesparing en duurzame energieopwekking binnen onze regio. 

We maken een regionale strategie mobiliteit vanwege de groeiende behoefte. Deze 

agenda is de basis voor lobby, subsidieverwerving, fondsvorming en ruimtelijke afweging. 

We stellen samen regionale strategieën op voor kantoren en bedrijven om ruimte te 

bieden voor kantoren en bedrijventerreinen op plekken waar dat werkt. 

We spelen in op de (ruimtelijke) gevolgen van klimaatverandering door kennis te delen 

en benodigde aanpassingen in de openbare ruimte met elkaar te zoeken. 

Regionale agenda 2019-2023 

Ruimte bieden aan groei en verandering 



Holland Rijnland helpt de gemeenten om het transformatieproces van het sociaal domein te 

versterken. Dit doen we door te innoveren, van elkaar te leren en waar nodig beleid af te stemmen.  

Door samen op te trekken zijn we ook een krachtige gesprekspartner richting het Rijk en regionaal 

georganiseerde partners op het gebied van jeugdhulp, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg.   

  

We stemmen ons jeugdbeleid onderling af, met name waar het om de inkoop en uitvoering 

van jeugdhulp en de toegang via sociale wijkteams gaat.   

We handhaven de leerplicht en dringen voortijdig schoolverlaten terug door samen te 

werken in het Regionaal Bureau Leerplicht  

We versterken het regionaal arbeidsmarktbeleid door ondersteuning van de 

arbeidsmarktregio. 

We versterken het arbeidsmarktpotentieel van onze inwoners door het terugdringen van 

laaggeletterdheid. 

 

Gerichte lobby, belangenbehartiging en subsidieverwerving levert een belangrijke bijdrage aan het 

realiseren van deze regionale agenda. We bundelen onze lobby onderwerpen in een overzichtelijke 

agenda die regelmatig geactualiseerd wordt. De keuze om voor een bepaald thema te lobbyen is 

afhankelijk van de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen. 

Het cofinancieringsfonds is bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die een 

innovatief karakter hebben en een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven van Holland 

Rijnland. 

We doen een aantal zaken samen als gemeenten in deze regio. Bij Holland Rijnland hebben we  de 

uitvoering belegd van: 

De Regiotaxi  

Regionaal programma Verkeersveiligheid 

Beheer Regionaal Investeringsfonds inclusief Groenfonds 

Inkoop jeugdhulp, uitvoering transformatieplan en beheer transformatiefonds jeugd  

Beheer huisvestingsverordening en uitvoering urgentie 

Samen sterk voor het sociaal domein 

Strategische positionering van de regio 

Holland Rijnland voert uit 


