
Nadere uitwerking procesplanning 2021 producten Holland Rijnland fysiek domein 
N.a.v. van een gesprek hierover met een aantal griffiers (Lisse, Hillegom, Alphen ad Rijn, Leiderdorp ) d.d. 16 december, bijgaand een meer gedetailleerde 
uitwerking van de procesplanning 2021 producten Holland Rijnland.  
 
Saskia Ligthart m.m.v. Jeroen Ververs en Marco vd Esschert  
 
Uitgangspunten/ter toelichting: 
 In onderstaand overzicht schenken we zowel aandacht aan behandeling van regionale documenten/beleidsstukken op het niveau van de regio (alle 

gemeenten samen) als per gemeente. Bestuurlijk worden regionale beleidsdocumenten op het niveau van de regio besproken in de 
portefeuillehoudersoverleggen per thema. Daarnaast schenken colleges per gemeente aandacht aan regionaal beleid. Raadsbetrokkenheid bij regionale 
strategieën/agenda’s Holland Rijnland heeft  ook verschillende gedaanten. Op niveau van de regio zijn raadsleden naast bestuurders vertegenwoordigd 
in het AB en bereiden deze AB’s vaak voor via raadscommissie regio’s en samen met de andere raadsleden (en bestuurders) uit de subregio. En Holland 
Rijnland organiseert thematische regionale bijeenkomsten waarvoor raadsleden worden uitgenodigd. Op het niveau van de gemeenten kunnen de 
collegeleden van de betreffende gemeente hun raadsleden informeren over wat er speelt op regionaal niveau en hierover vragen beantwoorden van 
raden. Ook kunnen raadscommissies of gemeenteraden vragen of de verantwoordelijk portefeuillehouder uit het  DB van Holland Rijnland langs komt. 
Meer formeel kan besluitvorming over regionale agenda’s/strategieën per gemeenteraad (via collegevoorstel) aan de orde zijn danwel over wensen en 
bedenkingen/of zienswijzes m.b.t. regionale beleidsstukken. Vanuit de nieuwe werkwijze Holland Rijnland is de wens om raden meer aan de voorkant te 
betrekken bij het regionale beleid en daarom ook half-fabrikaten te bespreken in een vrije gedachtewisseling.  

 Het eerste kwartaal is meer gedetailleerd uitgewerkt dan de tweede helft van 2021. We zullen dit overzicht tijdig actualiseren. 
 Voor de eerste helft van 2021 geldt dat  formele behandeling van de regionale strategieën in de raad  in Q2 aan de orde is: ophalen van 

zienswijzen/wensen/bedenkingen m.b.t. de Strategische Agenda Ruimte en de Regionale Strategie Mobiliteit en m.b.t. RES 1.0 besluitvorming over dit 
document zelf. Het is aan de lokale griffies om deze besluitvorming vorm te geven en in te plannen. Holland Rijnland zorgt voor tijdige aanlevering van 
de stukken. In de periode ervoor (Q1) ligt de nadruk op informatie overdacht, opiniering, etc. De raden (griffies) worden gevraagd om zelf te bepalen 
welk middel ze hiervoor willen gebruiken. Holland Rijnland kan hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld een basis-presentatie aan te bieden die de 
wethouder van de betreffende gemeente gebruikt voor het gesprek met een raadscommissie of een raad. Ook zijn DB leden of leden van een regionale 
stuurgroep en de ambtelijke staf vanuit een expert-rol bereid om op uitnodiging presentaties te verzorgen danwel een voorzet te geven voor een 
opiniërend gesprek en hierbij aanwezig te zijn om reactie op te halen. Liefst dan wel in aanwezigheid van ook de verantwoordelijke wethouder van de 
betreffende gemeente. In Q1 zullen we daarnaast de volksvertegenwoordigers regionaal informeren m.b.v. middelen als (digitale) themacafe’s, een 
thematisch digitaal magazine en via onze website.  

 Focus in dit overzicht ligt op bestuurlijke behandeling van en raadsbetrokkenheid bij regionale strategieën/agenda’s Holland Rijnland.  Afstemming met 
behandeling van lokaal beleid ligt bij de gemeenten zelf en is hier verder niet uitgewerkt. Specifiek gaat het om regionale producten waartoe de 
gemeenten in oktober 2019  opdracht hebben gegeven met vaststelling van de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 door het Algemeen 
Bestuur. In het bijzonder gaat het in 2021 daarbij om de Regionale Energiestrategie (RES 1.0), de Regionale Strategie Mobiliteit, de Strategische Agenda 



Ruimte (ook wel Regionale omgevingsagenda genoemd) incl. integraal ruimtelijk afwegingskader, uitvoeringsovereenkomsten 2020-2024 
Groenprogramma en (actualisatie) van de Regionale Woonagenda en van de huisvestingsverordening. 

 
Procesplanning 2021 
 

Regionale producten  jan februari maart april mei juni 3e kwartaal 4e kwartaal 
RES 1.0 Regionaal  29: 

PHO+ 
Ener-
gie 

17: digitaal 
themacafe 
informeren 
raadsleden 
19: PHO+ 
Energie 

24/31: 
PHO+ 
Energie 

   n.t.b. n.t.b. 

 Per 
gemeente 

   Behandeling RES 
in colleges 

Besluitvorming RES in 
raden (en PS/Verenigde 
Vergadering) 

Besluitvor-
ming RES in 
raden1 (en 
PS/Verenig-
de 
Vergadering 

n.t.b. n.t.b. 

Regionale Strategie 
Mobiliteit (RSM) 

Regionaal 15: 
extra 
PHO 

3: regulier 
PHO 

24: AB: 
stavaza 
31: PHO 
advies 
m.b.t. 
versie 
voor 
ziens-
wijzes 

  2: PHO 
advies 
eindversie 
RSM voor 
AB 
30: 
besluitvor-
ming in AB 

n.t.b. n.t.b. 

Per 
gemeente 

Gelegenheid om op uitnodiging langs 
te gaan bij colleges en raden en 
materiaal beschikbaar voor 
informeren raden door wethouders 
eigen gemeente. 

Collegebehande-
ling concept RSM 
t.b.v. 
raadsvoorstel 
wensen en 
bedenkingen 

Ophalen wensen en 
bedenkingen/zienswijzes 
RSM2 

Voorberei-
ding AB 

n.t.b. n.t.b. 

 
1 De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden verzonden aan het Rijk. Voor die tijd moet de besluitvorming in de raden dus zijn afgerond 
2 Voor verwerking van de zienswijzes/wensen/bedenkingen in de eindversie van de Regionale Strategie Mobiliteit, moeten deze uiterlijk 1 juni worden aangeleverd aan 
Holland Rijnland.  



Strategische Agenda 
Ruimte 

Regionaal 15: 
extra 
PHO 

3: regulier 
PHO 
17: digitaal 
themacafe 
informeren 
raadsleden 

24: AB: 
stavaza 
31: PHO 
advies 
versie 
voor 
ziens-
wijzes 

  2: PHO 
advies 
eindversie 
strat agenda 
Ruimte voor 
AB 
30: 
besluitvor-
ming in AB 

n.t.b. n.t.b. 

Per 
gemeente 

Gelegenheid om op uitnodiging langs 
te gaan bij colleges en raden en 
materiaal beschikbaar voor 
informeren raden door wethouders 
eigen gemeente. 

Collegebehande-
ling concept Strat. 
Agenda Ruimte 
t.b.v. 
raadsvoorstel 
wensen en 
bedenkingen 

Ophalen wensen en 
bedenkingen/zienswijzes 
Strat Agenda Ruimte3 

Voorberei-
ding AB 

n.t.b. n.t.b. 

Regionale Woonagenda Regionaal  3: PHO: advies 
bestuursopdra
cht 

 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. Besluitvor-
ming in AB 
verwacht 

Per 
gemeente 

    n.t.b. n.t.b. n.t.b. Voorberei-
ding AB 

Uitvoeringsovereenkomst
en 2020-2024 
Groenprogramma 

Regionaal   31: PHO   Themacafe groen 
icoonprojecten 

Concept 
uitvoeringsovereenkomst
en in DB en PHO gereed 

n.t.b. Besluitvor-
ming in DB 
verwacht met 
advies PHO 
TKN naar AB 

 

Per 
gemeente 

    n.t.b. n.t.b. n.t.b.  

 
 

 
3 Voor verwerking van de zienswijzes/wensen/bedenkingen in de eindversie van de Strategische Agenda Ruimte moeten deze uiterlijk 1 juni worden aangeleverd bij Holland 
Rijnland. 


