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Geachte heer Van Netten, 
 
Op 19 juli ontvingen wij van u de uitnodiging om te reageren op de eerste partiële 
herzieningen Regionale Structuurvisie (RSV) en Openbaar Vervoervisie (OV visie) Holland 
Rijnland. Met deze brief sturen wij u onze reactie op deze eerste partiële herzieningen. 
  
Regionale Structuurvisie 
Zoals u in uw brief aangeeft betreft de eerste partiële herziening RSV de toevoeging van 
bestaand beleid uit de voormalige Rijnstreekgemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, 
Rijnwoude en Kaag en Braassem. Daarom nemen wij kennis van de eerste partiële herziening 
van de RSV. Wij gaan er vanuit dat de resultaten uit de discussies over de 
woonruimteverdeling, de woningbouwopgave, de behoefteraming bedrijventerreinen en de 
nieuwe kantorenstrategie Holland Rijnland in de eerstvolgende partiële herziening van de 
RSV worden opgenomen. 
 
Wij hebben ambtshalve een aantal onjuistheden in het kaartmateriaal per e-mail doorgegeven 
aan uw ambtelijke organisatie. Dit betreft onjuistheden die in de vorige versie wel juist waren 
verwerkt, maar die nu niet correct worden weergegeven op de kaart. 
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Openbaar Vervoervisie 
Ook voor de eerste partiële herziening OV visie is gekozen om deze te beperken tot de 
aanpassingen die ontstaan door de toevoeging van de gebieden uit de voormalige 
Rijnstreekgemeenten. Daarom nemen wij kennis van de eerste partiële herziening van de OV 
visie. Wij waren voorstander van een integrale herziening, zeker gelet op de ontwikkelingen 
op het hoofdlijnen-niveau van de OV visie, zoals rondom de Rijngouwelijn en de uitgestelde 
realisatie van andere HOV-lijnen. Daarbij zijn nummers van buslijnen en sommige routes 
ondertussen gewijzigd of samengevoegd. Dat beperkt de leesbaarheid van deze partiële 
herziening van de OV visie. Wij gaan er vanuit dat de volgende (partiële) herziening een 
integrale herziening van de OV Visie Holland Rijnland is. 
 
Wij verwachten u met deze reactie voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft 
naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Denijs van Roijen (OV visie 
Holland Rijnland ), 071-5459903, of Arnoud Nierop (RSV Holland Rijnland ) 071-5454836. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
A.H. Schouten 
secretaris 

M. Zonnevylle 
burgemeester 
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