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Onderwerp: positionering en profilering van de regio Holland Rijnland 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Graag bied ik u hierbij de notitie “spijkers met koppen” aan. 
 
De klankbordgroep van raadsleden heeft de stuurgroep “positionering en profilering” 
geadviseerd een ronde langs de gemeenteraden te organiseren. Het doel van deze ronde is 
om met elkaar het gesprek te voeren over de toekomst van het intergemeentelijk 
samenwerken binnen onze regio. De stuurgroep heeft dit advies overgenomen en gaat graag 
op deze uitnodiging in. Op dit moment wordt in overleg met uw griffier een afspraak gepland. 
De planning is om dit in de maand mei te organiseren met een uitloop naar de maand juni. 
  
Om het gesprek over de toekomstige samenwerking goed te kunnen voeren heeft de 
klankbordgroep geadviseerd om de raden goed te informeren en de verschillende 
mogelijkheden voor samenwerking in kaart te brengen.  
 
Met de bijgevoegde notitie “spijkers met koppen” is door de stuurgroep “positionering en 
profilering” getracht aan deze wens te gemoed te komen. In deze discussienotitie worden een 
aantal verschillende scenario’s voor de samenwerking geschetst. Daarbij worden de 
inhoudelijke onderwerpen voor verdere samenwerking verkend en een aantal verschillende 
schaalniveaus met voor- en nadelen uiteengezet. 
 
Daarnaast zijn op verzoek van de klankbordgroep ook voor de meest relevante 
beleidsterreinen factsheets opgesteld. In deze factsheets wordt kort en bondig geschetst wat 
de regio doet en heeft gedaan op de beleidsvelden. De factsheets treft u aan in de bijlagen.  
 
 
 
Hoogachtend, 
de voorzitter stuurgroep positionering en profilering van de regio, 
 
 
 
 
 
H.J.J. Lenferink 
 
Bijlage 1: discussienotitie “spijkers met koppen” 
Bijlage 2: factsheets 
 
Deze brief is in cc verstuurd naar de colleges van burgemeester en wethouders, de leden van 
de stuurgroep, de griffiers en de regiocontactambtenaren. 
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DISCUSSIENOTITIE “Spijkers met koppen” 

 

 

Aan: Stuurgroep positie en profilering regio    

Van: Ambtelijke begeleidingsgroep en Regiocoördinatoren  

 (aangepaste versie van notitie van de heer Lenferink) 

Datum: 8 april 2013 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

 

Het proces om tot een nieuwe inhoudelijke agenda voor de samenwerking in Holland Rijnland te 

komen is een beetje ingewikkeld geworden. Met dit voorstel wordt de complexiteit gereduceerd tot de 

drie belangrijkste thema’s waarover spijkers met koppen moeten worden geslagen.  

 

Het gaat om de volgende onderwerpen en vragen: 

a. Inhoud samenwerking: Wat gaan we doen? Op welke terreinen willen we echt samenwerken? 

b. Omvang regio/ schaal: Welke gemeenten gaan met elkaar samenwerken? 

c. Budget: Hoeveel mag dat kosten? 

 

Een duidelijk antwoord op deze drie vragen is vereist om een zinvol vervolgtraject te kunnen ingaan. 

 

Toelichting.  

Inhoud. De vergaande realisatie van de huidige samenwerkingsagenda, nieuwe dominante thema’s 

als kennis & innovatie, economische crisis, nieuwe samenwerkingsagenda’s op subregionaal niveau, 

nieuwe netwerken en metropoolontwikkelingen, vragen van onze gemeenten om opnieuw vast te 

stellen op welke thema’s wij de komende tien jaar samenwerken. Welke doelen willen we bereiken 

waarvoor we regionale samenwerking nodig hebben? 

 

Omvang/schaal. De discussie over de schaal van de regio is vanaf het eerste moment (PHO B&M 17 

februari 2012) onderdeel geweest van het debat over de toekomst. Sommigen hebben al expliciet 

aangegeven dat de huidige schaal voor hen ter discussie staat, waarbij zowel schaalvergroting als 

schaalverkleining tot de denkrichtingen behoort. Het is belangrijk dat daarover een standpunt wordt 

ingenomen. De keuze voor de omvang van de regio hangt nauw samen met thema 1: de inhoud van 

de toekomstige samenwerking. 

 

Budget. Wat betreft de kosten van regionale samenwerking lijkt er overeenstemming over de richting: 

het moet minder kosten. Dat hangt vanzelfsprekend samen met de inhoudsvraag: hoe minder 

middelen beschikbaar, hoe bescheidener de samenwerkingsagenda en/of hoe creatiever gekeken 

moet worden naar de inzet van middelen. De grote bezuinigingstaakstellingen waarvoor gemeenten 

zich geplaatst zien, nopen ons meer dan ooit kritisch te zijn op het effect van onze uitgaven: hoe 

krijgen wij het beste resultaat voor onze inwoners en bedrijven tegen zo laag mogelijke kosten? 

 

Samenhang. In het denken over inhoud, omvang/schaal en budget van regionale samenwerking 

bestaat een onlosmakelijke samenhang. Uitgangspunt is dat de inhoud leidend is, maar het is 

noodzakelijk dat hierbij ook de aspecten structuur en budget worden meegenomen. Er wordt eerst 

gekeken op welke onderwerpen we op welk niveau willen samenwerken. Vervolgens wordt gekeken 

welke structuur hiervoor dan de meest passende is en wat dat voor de structuur van Holland Rijnland 

betekent. Hierbij zal ook onderzocht kunnen worden of er afhankelijk van onderwerpen mogelijk 
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differentiatie aan te brengen is ten aanzien van de schaalgrootte en wat dit dan betekent voor de 

structuur van Holland Rijnland. Niet alle regionale samenwerkingstaken hoeven op dezelfde schaal 

georganiseerd te worden. Discussie over de inhoud vindt daarnaast vaak plaats met in het 

achterhoofd een idee van het maximale budget, terwijl samenwerken en samen investeren op 

meerdere gebieden voordelen kan hebben, boven het solistisch uitvoering geven aan het gemeentelijk 

takenpakket. 

 

Opbouw notitie. In het vervolg van deze notitie worden (hoofdstuk 2) de drie hoofdvragen van 

inhoud, omvang en budget in deze volgorde uitgewerkt. Daarbij wordt de samenhang die er is tussen 

deze onderdelen aangegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een aantal punten ter accordering 

voorgelegd. Hoofdstuk 4 beschrijft het mogelijke vervolgproces dat erop gericht is zo spoedig mogelijk 

een breed gedragen ontwikkelingsrichting in de regio te krijgen. Bij het opstellen van onderhavige 

discussienotitie is gebruik gemaakt van de aangereikte analyse en adviezen uit briefnotitie ‘Zin in de 

Regio’ van de gezamenlijke regiocoördinatoren. 

 

 

 

2. Keuzes en scenario’s voor inhoud, omvang en budget Holland Rijnland 

 

In dit hoofdstuk zijn bij de drie hoofdvragen enkele scenario’s uitgewerkt, voorzien van een korte 

toelichting. In paragraaf 2.1 worden voor zowel de Ruimtelijke Agenda als de Sociale Agenda 

verschillende opties uitgewerkt, in paragraaf 2.2. staat de omvang of schaal van de regio centraal. In 

paragraaf 2.3 staat het vraagstuk van de middelen centraal: hoeveel gaan we voor samenwerking 

betalen? 

 

2.1 Keuzes inhoudelijke samenwerkingsagenda Holland Rijnland 

Er zijn geen ingewikkelde onderzoekstrajecten nodig om te weten waar de Holland 

Rijnlandgemeenten de komende vijf tot tien jaren bestuurlijk toe worden uitgedaagd. Werden de 

achterliggende jaren gekenmerkt door vraagstukken rondom infrastructuur, de komende jaren zullen 

naar verwachting veel meer in het teken staan van ‘economie’ van ‘duurzame leefomgeving’ op 

ruimtelijk gebied en van de sociale agenda vooral de decentralisatie-opgaven. Deze drie taakvelden 

zullen regionaal samenwerken in een bepaalde vorm in ieder geval nodig maken. Reductie, 

beëindiging of anders organiseren van de overige taken ligt daarbij voor de hand. Een korte 

uiteenzetting per thema: 

 

Pakket Ruimtelijk-Economische Agenda 

Economie. Geheel nieuwe concepten van de wijze waarop overheden zich met economie 

bezighouden, vragen om herbezinning van ons als gemeenten. Dat ‘economie’ bestuurlijk aandacht 

vraagt blijkt ook uit verschillende ontwikkelingen: zowel het bedrijfsleven als de gemeenten in de Duin- 

en bollenstreek hebben hun visie en koersdocumenten in 2012 vastgesteld voor de economische 

ontwikkeling van dat cluster; onder de noemer van Economie071 werken vijf gemeenten in de Leidse 

regio aan een Economische Agenda voor de Leidse regio. De economische kracht van de Rijnsteek is 

benoemd in het Raborapport ‘Kracht van het Groene Hart’ en de Verkennende Groene Hartvisie van 

de Rijnstreekgemeenten. Zaken die in de visies en koersdocumenten spelen zijn bijvoorbeeld 

(innovatieve) economie, Topsectoren en het verbinden van ondernemers, onderzoek & onderwijs en 

overheden (triple-helix) in sterke clusters.  

 

Duurzame leefomgeving. Een tweede icoon, dus een samenwerkingsthema waar we voortgang 

moeten boeken, is dat van Groen, Landschap en Recreatie, hier samengevat als ‘duurzame 

leefomgeving’. Met deze aanduiding kan wellicht ook invulling gegeven worden aan de wens om 

samenwerking te zoeken in ons denken over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling.  

De bestaande Groenstrategie, onderdeel van het RIF, vraagt ook de komende jaren nog aandacht 

voor implementatie, hoewel de inspanning daartoe niet bij het regionaal orgaan, maar bij de 
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gemeenten ligt. Doel is enerzijds de belevingswaarde van de landschappelijke kwaliteiten in onze 

regio te vergroten ten behoeve van onze inwoners. Anderzijds is een aantrekkelijke en 

hoogkwalitatieve omgeving een belangrijke factor in het aantrekken van bedrijvigheid naar onze regio, 

in het bijzonder internationaal opererende ondernemingen. In het advies van de regiocoördinatoren 

treft u voorbeelden van uitwerkingen aan die onderdeel kunnen zijn van een nieuwe strategie voor de 

komende jaren. 

 

Mobiliteit. Na realisatie van besluitvorming over de grote regionale projecten als de Rijnlandroute, 

OV-visie en Duinpolderweg, ligt er voor de regio Holland Rijnland geen inhoudsvolle nieuwe agenda 

klaar. Voor delen van de regio spelen nog wel enkele projecten de komende jaren, zoals de 

Noordelijke ontsluiting Greenport. Wel zal onderhoud dienen te worden gepleegd op het Regionaal 

Verkeer- en Vervoersplan en vragen de projecten rond Verkeersveiligheid aandacht. Een 

investeringspakket voor nieuwe infrastructurele projecten ligt niet voor de hand. Een reductie van deze 

regiotaak is daarom wenselijk. Van belang is te bekijken hoe met dit thema om te gaan, omdat de 

regio op dit moment als aanspreekpunt fungeert voor de provincie, de Zuidvleugel en het Rijk. 

 

Wonen. Ook voor het dossier wonen ligt een reductie van het takenpakket voor de hand. De 

economische crisis heeft alle beleidsvoornemens op dit terrein op losse schroeven gezet. Herziening 

van afspraken gebeurt in onderlinge afstemming binnen de Zuidvleugel. Samenwerking zal nog wel 

gezocht moeten worden bij de actualisatie van de Woonvisie en ook het woonruimteverdeelsysteem is 

een punt om binnen de samenwerking afspraken over te maken. 

 

Pakket Sociale Agenda 

De gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland kent behalve het in standhouden van het Regionaal 

Bureau Leerplicht (RBL) geen overgedragen taken op het terrein van de Sociale Agenda. Het 3D-

project is buiten de GR tot stand gekomen. De Sociale Agenda kenmerkt zich door veel overleg en 

afstemming en heeft brede waardering in de regio. Zowel het 3D-project als de breedte van de Sociale 

Agenda zal de komende jaren een blijvend thema zijn in de regionale samenwerking. Om deze reden 

zal ten aanzien van de heroriëntatie van de samenwerking in Holland Rijnland geen grondige 

herziening van deze agenda nodig zijn. Wel kan gezocht worden naar efficiëntere werkwijze tussen 

Sociale Agenda en RDOG. Voortzetting van de samenwerking binnen de Sociale Agenda als zodanig 

staat niet ter discussie; de uitwerking dient vanzelfsprekend nog verder vorm te krijgen. De brief van 

19 februari 2013 van de minister van BZK aan de Tweede Kamer over de drie decentralisaties en de 

schaalgrootte van gemeenten vraagt juist nadrukkelijk om een regionaal optreden van gemeenten. 

 

 

2.2 Scenario’s omvang/schaal van Holland Rijnland 

Strategie. De samenwerking in Holland Rijnland is vooral (maar niet alleen) samenwerking op 

‘strategisch niveau’. In 2004 was er een breed besef dat de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek 

voor strategische opgaven stonden die alleen door samen te werken gerealiseerd konden worden. Dit 

werd vertaald in het Programma van Afspraken, het inrichten van een gemeenschappelijke regeling en 

het instellen van een Regionaal Investeringsfonds. De praktijk heeft aangetoond dat deze aanpak 

bijzonder effectief is geweest. Het Rijnstreekberaad heeft zich in 2010 aangesloten vanuit de opvatting 

dat de strategische doelen van deze gemeenten het best via deze samenwerking gerealiseerd konden 

worden. 

 

Onaantastbaar? Herpositionering van Holland Rijnland betekent dat wij als individuele gemeenten 

opnieuw bezien voor welke opgaven wij staan en welke schaal daarbij past. Het podium van Holland 

Rijnland is daarvoor een goede overlegtafel, zonder dat de huidige schaal onaantastbaar is. 

 

In onze regio kunnen we vier basiseenheden onderscheiden in gebiedsindeling. Van groot naar klein 

zijn dat de Veiligheidsregio, Holland Rijnland, Politiedistrict en een eenheid die we binnen Holland 

Rijnland als ‘cluster’ aanduiden: Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek. Ook al treffen we in 
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de praktijk allerlei (formele en informele) samenwerkingsverbanden aan die dwars door deze 

basisstructuur heenlopen, deze indeling wordt als een logische ervaren. In schema: 

 

Veiligheidsregio (25) 
 

Holland Rijnland (15) 
 

ISMH (10) 

Politiedistrict Leiden-Bollenstreek (11) 
 

Politiedistrict Alphen-Gouda (14) 

Leidse regio (5) 
 

Duin- en Bollenstreek 
(6) 

Rijnstreek (tot 2014: 4; 
na 2014: 3) 

Gouda (5)/ K5 (5) 

 

Wanneer wij onze strategische samenwerking herdefiniëren, kunnen we ten aanzien van de schaal 

van samenwerking elk niveau uit deze basiseenheid overwegen. Vanuit een nog bredere blik zijn ook 

de regio’s Haaglanden en Kennemerland als direct aangrenzende regio’s te onderscheiden.  

 

Hieronder treft u een korte duiding van enkele scenario’s van bestuurlijke samenwerking, voorzien van 

argumenten die pleiten vóór het omschreven scenario, en argumenten daar tegen. 

 

 

Scenario 1: (ongewijzigd) doorgaan met Holland Rijnland van 15 gemeenten 

In dit scenario zetten we de samenwerking op de huidige schaal van de 15 gemeenten voort.  

 

Sterk: argumenten die hier vóór pleiten zijn:  

1. De samenwerking in de Sociale Agenda kan worden voortgezet. 

2. Economisch is er voldoende massa en diversiteit, maar ook samenhang en complementariteit 

die een sterke economische agenda rechtvaardigen. Sterke topsectoren: Greenport(s), 

BioScience en Space. Samenhang met arbeidsmarktregio. 

3. Op het gebied van leefomgeving en Groen zijn veel opgaven te onderscheiden in een breed 

palet van landschapstypen. Komt grotendeels overeen met de provinciale indeling van 

landschappen, waarbij drie landschappen van provinciaal belang in grote mate in één regio 

liggen. 

4. Bestuurlijk: deze structuur staat er nu eenmaal, integratie Rijnstreekgemeenten is recent 

afgerond. 

 

Zwak: argumenten die tegen deze schaal pleiten zijn: 

1. Economisch: hoewel er veel massa is, heeft deze schaal als nadeel dat twee Greenports 

maar gedeeltelijk in Holland Rijnland liggen. De Greenports Boskoop en Aalsmeer liggen voor 

een deel in andere regio’s, resp. ISMH en Noord-Holland-Zuid. Dit maakt het lastig om in 

Holland Rijnland-verband tot een sector-organisatie te komen. 

2. Op het terrein van Groen en Leefomgeving komt het vooral aan op uitvoering. Daartoe bestaat 

voor een deel van Holland Rijnland reeds het RIF-Groenprogramma en zijn 

uitvoeringsprojecten en -organisaties opgezet. Daarbij zoekt met name Alphen aan den Rijn 

naar een nieuw profiel waarbij de oriëntatie meer op Gouda en het zuidelijk deel van het 

Groene Hart zal liggen. 

3. Verscheurdheid samenwerking door twee vrijwel even ‘zware’ deelnemers met een 

verschillende oriëntatie, of juist onder gesneeuwd raken van de kleinere gemeenten door de 

zwaarte van Leiden en het nieuwe Alphen a/d Rijn samen. 
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Scenario 2*: splitsing Holland Rijnland in Bollenstreek-Leidse regio (11 gemeenten) en 

Rijnstreek (4 gemeenten) waarbij Rijnstreek fuseert met Midden Holland/Goudse regio 

In dit scenario wordt een eindstructuur nagestreefd gelijk aan de indeling van politiedistricten sinds 

2013. Holland Rijnland wordt dan de regio zoals die was voor de aansluiting van de Rijnstreek, waarbij 

Kaag en Braassem bij de Rijnstreek wordt gerekend (het voormalig Alkemade was onderdeel van het 

‘oude’ Holland Rijnland). De Rijnstreek gaat in dit scenario een fusie aan met het Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband Midden Holland, de regio rondom Gouda.  

 

Sterk: argumenten die vóór deze schaal pleiten zijn:  

1. Economisch is er voldoende, maar minder massa en diversiteit (dan in scenario 1), maar meer 

samenhang.. Sterke topsectoren: Greenport, BioScience en Space bij het westelijk deel, de 

11 gemeenten. Twee Greenports, waarvan één volledig, in de regio Rijnstreek/Gouda. 

2. Past bij de onderscheiden Groenagenda die binnen het huidige Holland Rijnland bestaan: een 

ver ontwikkelde Groenstrategie als onderdeel van het RIF bij de ‘oude’ deelnemers met 

concrete uitvoeringsprojecten en financiering en voor de Rijnstreekgemeenten de start van de 

ontwikkeling van een nieuwe visie een nieuw profiel, hetgeen ook de agenda van de Goudse 

regio domineert. Gezamenlijk optrekken van deze gemeenten kan tot een serieuze robuuste 

samenwerkingsagenda leiden. 

3. Het ISMH zoekt nieuwe partners om samen te werken aan een inhoudsvolle agenda voor de 

regio op langere termijn. Een samenwerking met Alphen aan den Rijn en mogelijk andere 

Rijnstreekgemeenten wordt door ISMH-gemeenten als een wenselijke ontwikkelingsrichting 

gezien. Dit scenario komt daaraan tegemoet. 

 

Zwak: argumenten die tegen deze schaal pleiten zijn: 

1. Voor de Sociale Agenda is reduceren van de huidige schaal minder gunstig. De SoAg is meer 

gebaat bij voortzetting van de huidige schaal of juist schaalvergroting. Bij keuze van dit 

scenario zou de Sociale Agenda juist kunnen opschalen naar het niveau van de RDOG. 

2. Bestuurlijk: alle energie ten behoeve van de integratie van de Rijnstreekgemeenten in Holland 

Rijnland is voor niets geweest. Daarnaast geldt dat aantal en omvang in bestuurlijk Nederland 

een belangrijke factor is. Een kleiner Holland Rijnland kan minder invloed hebben dan nu. 

 

 

 

 

 

Scenario 3*: fusie Holland Rijnland met Midden Holland 

In dit scenario vindt fusie plaats van het huidige Holland Rijnland met het ISMH zodat een nieuwe 

regio ontstaat op dezelfde schaal als de Veiligheidsregio. 

 

Sterk: argumenten die vóór deze schaal pleiten zijn:  

1. Voor economie gelden dezelfde voordelen als bij scenario 1, gecombineerd met het voordeel 

van scenario 2: veel massa en twee Greenports volledig in één regio. 

2. Dit voorkomt een denkbeeldige ‘knip’ in het Groene Hart, zodat vanaf Teylingen/Leiderdorp/ 

Zoeterwoude één aaneengesloten Groene Hartkamer ontstaat tot aan de Lek. 

3. Bestuurlijk: hiermee ontstaat eenzelfde schaalniveau als samenwerking op het terrein van 

Veiligheidsregio en RDOG/GGD, hetgeen meer interactie tussen dezelfde gemeenten tot 

gevolg heeft. Hoe groter de omvang, hoe meer invloed, mits alle gemeenten op één lijn zitten. 

4. Sterke buffer tussen de Metropoolregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam – Den 

Haag.  

 

Zwak: argumenten die tegen deze schaal pleiten zijn: 
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1. Veel gemeenten vinden de huidige omvang al best groot en sommigen zetten al vraagtekens 

bij de samenhang tussen Noordwijk en Nieuwkoop. Verdergaande schaalvergroting tot wel 25 

deelnemende gemeenten leidt dan tot een bestuurlijke drukte die ongewenst is. 

2. Ook al is hiermee het Groene Hart over een groter gebied één regionaal geheel, het Groene 

Hart is juist gebaat bij kleinschalige actiegerichte projecten die het landschap toegankelijk en 

beleefbaar maken. De bestuurlijke abstractie van het Groene Hart heeft juist vanwege haar 

massaliteit nog zelden tot verbetering geleid. Het uitvoeringsprogramma van het huidige 

Holland Rijnland doet dat voor wat betreft stad-landverbindingen juist wel. 

3. Hoewel er sterke economische clusters zijn, hangen die op dit schaalniveau niet meer samen. 

Elke Greenport kent zijn eigen karakter en organisatie. Economische interactie tussen Gouda 

en Leiden is laag. Hierdoor kunnen we vraagtekens stellen bij de gezamenlijke kracht van zo’n 

regio. 

4. De nieuwe regio (Groene Hart) mist een eigen imago.  

 

 

 

 

 

Scenario 4: splitsing Holland Rijnland in subregio’s Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek. 

 

In dit scenario gaan we weer terug naar de situatie van voor 2004, toen Leidse regio, Duin- en 

Bollenstreek en Rijnstreek hun eigen samenwerkingsverband kenden.  

 

Sterk: argumenten die vóór deze schaal pleiten zijn:  

1. De achterliggende twee jaar heeft laten zien dat op deze schaal een sterke economische 

eenheid wordt ervaren. In de verschillende clusters zijn onderzoeken verschenen van 

ondernemers en gemeenten naar de economische kracht en samenhang en vooral de 

uitdagingen voor de nabije toekomst. Deze kennen een focus op de schaal van 5 of 6 

gemeenten. Kennelijk doen veel nieuwe regionale uitdagingen zich op deze schaal voor. 

2. De uitvoering van de regionale Groenstrategie vindt op dit clusterniveau plaats en is effectief. 

3. Deze clusters zijn hebben een lange historie als samenwerkingseenheid en vormen zodoende 

een congruent gebied. Samenwerken in congruente gebieden heeft de voorkeur van het 

Kabinet (Decentralisatiebrief). 

 

Zwak: argumenten die tegen deze schaal pleiten zijn: 

1. Om invulling te geven aan topsectorenbeleid, schaalsprongprogramma’s e.d. zoals genoemd 

in het onderdeel ‘inhoud van samenwerking’ is deze schaal echt te klein. Op deze wijze wordt 

Greenport als een Bollenstreekitem gepositioneerd, Bioscience als iets van de Leidse regio en 

Groene Hartbeleid wordt aan de Rijnstreek overgelaten. Andere clusters zoals Space en 

cross-overs zoals Biobased Economy worden hierdoor opgeknipt. Voor (inter)nationale 

profilering is juist enige breedte in de economie wenselijk.  

2. Ontwikkelingen zoals Economie071 en Koersdocument Bollenstreek zijn juist aanvullend bij 

een sterke op Topsectoren en schaalgrootte gerichte economieagenda van een groter 

verband. 

3. Het samenwerkingsverband Rijnstreek is opgeheven in 2010 omdat men deze schaal als 

onvoldoende beschouwde en er juist behoefte was aan een krachtiger 

samenwerkingsverband.  
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Scenario 5*: Idem 4, waarbij de delen aansluiting zoeken bij andere bestaande 

samenwerkingsverbanden 

 

In dit scenario gaan we uit van hetzelfde scenario van opsplitsing van Holland Rijnland in drie 

clusters, waarbij nu echter deze clusters aansluiting zoeken bij andere, bestaande 

samenwerkingsverbanden. De Rijnstreek sluit zich in dit scenario aan bij Midden-Holland (ISMH), de 

Bollenstreek bij Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) en de Leidse Regio en Katwijk sluiten aan bij 

Haaglanden of de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.   

 

De volgende argumenten zijn vanuit de subregio’s aangeleverd als ondersteuning voor deze 

denkrichting. Ze zijn echter niet gelijksoortig en bevatten alleen ondersteunende argumenten, geen 

tegenargumenten. 

 

1. Ten aanzien van een combinatie van Rijnstreek met ISMH gelden dezelfde argumenten als in 

scenario 2. 

2. Ten aanzien van een combinatie Leidse Regio/Katwijk met Haaglanden: Den Haag en Leiden 

delen een groene buffer (Duin, Horst en Weide), de corridor N44/ A44 is een belangrijke 

verbinding tussen de twee metropolen in de Randstad; dit gebied bevat de enige 

overgebleven verbinding tussen duingebied en Groene Hart; Thematisch zijn er logische 

relaties tussen de grotere steden in dit gebied (vooral Delft, Den Haag en Leiden) als het 

gaat om bijvoorbeeld kennis en cultuur. De gemeenten in Haaglanden oriënteren zich op dit 

moment ook op de toekomstige samenwerking (n.a.v. de ontwikkeling van de 

Metropoolregio), waarbij samenwerking met Leiden/ Leidse Regio een van de scenario's is. 

3. Ten aanzien van een combinatie Bollenstreek met Zuid-Kennemerland: Met name de 

noordkant van de Bollenstreek kent een maatschappelijke oriëntatie op Haarlem: scholen, 

gezondheidszorg, winkelen, vrije tijdsbesteding. Overeenkomsten in opgaven van toerisme 

en recreatie, en infrastructuur (Duinpolderweg). Samenhang in de waterketen, 

gemeenschappelijke regelingen (belastingdienst, inkoop), gezamenlijk beheer openbare 

ruimte en afvalinzameling. In de intergemeentelijke Structuurvisie Zuid-Kennemerland wordt 

de relatie met de Bollenstreek als ‘belangrijk’ betiteld. 

 

 

 

 

 

Scenario 6: Holland Rijnland werkt als koepel- of netwerkorganisatie 

 

In dit scenario zetten we de regionale samenwerking voort in een netwerkconstructie. Het is daarmee 

een andere wijze van werken dan tot nog toe. Een netwerkorganisatie is een flexibele organisatie die 

inspeelt op en makkelijk meebeweegt met veranderingen in de regio, de provincie en Rijksbeleid. 

Samenwerken doen we per thema. Niet alle vraagstukken zijn relevant voor alle gemeenten. Met 

Holland Rijnland als koepel werken gemeenten samen waar nodig en wordt gebruik gemaakt van 

elkaars capaciteiten om gezamenlijke prestaties te bereiken. 

 

In dit scenario is het verband van Holland Rijnland een soort basisstructuur, waarin gemeenten 

afspreken zoveel mogelijk met elkaar op te trekken, elkaar te versterken en te steunen, maar waar de 

uitvoeringskracht op een ander niveau ligt: op die van één of enkele gemeenten, of een groot deel van 

de gemeenten en soms allen. Holland Rijnland is dan vooral de overlegtafel waarin uitwisseling van 

ideeën en initiatieven plaatsvindt. In termen van financiering: Holland Rijnland kent nu een fors 

basispakket waaraan ieder op eenzelfde wijze bijdraagt en een klein pluspakket, waaraan alleen die 

gemeenten bijdragen die deze extra taken hebben ondergebracht. In een netwerkorganisatie zal 
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sprake zijn van een zeer klein basispakket, met mogelijk een veel omvangrijker pluspakket, afhankelijk 

van wat gemeenten in dit gezamenlijke orgaan wensen onder te brengen.  

 

Sterk: argumenten die hier vóór pleiten zijn:  

1. Deze netwerkstructuur is bijzonder actueel en er wordt mee geëxperimenteerd in regio’s zoals 

de Metropoolregio Amsterdam, Regio Utrecht en de regio Eindhoven. De werkwijze sluit aan 

bij de behoefte om onder de paraplu van het grote verband allerlei deelbelangen met meer 

kracht voor het voetlicht te brengen. 

2. Een netwerkorganisatie is flexibel in die zin dat snel geanticipeerd kan worden op 

veranderingen. Het is niet noodzakelijk dat alle deelnemers een project steunen. Wie steunt 

financiert en zorgt mee voor de organisatie.  

3. Holland Rijnland is vooral een overlegpodium. Uitvoerende taken worden niet bij het 

gemeenschappelijke orgaan ondergebracht. Holland Rijnland fungeert als platform waar alle 

initiatieven gedeeld worden, waar steun gezocht kan worden of juist verbindingen tussen 

uiteenlopende projecten. Het platform functioneert als een fysieke plaats of bestuurlijke habitat 

waar verbindingen tussen gemeenten gemaakt worden. 

 

Zwak: argumenten die tegen deze losse vorm pleiten zijn: 

1. De behoefte om de gehele regio (15 gemeenten) als één samenhangende entiteit te profileren 

kan vervagen, zodat het aan echte eenheid kan gaan ontbreken. De rol van het DB als 

vertegenwoordiger van de regio verzwakt daardoor.  

2. Er zijn nog de nodige onduidelijkheden in dit scenario, o.a. hoe bestuurlijke slagkracht te 

borgen, hoe wordt vrijblijvendheid voorkomen, wie draagt de risico’s, hoe is integraliteit van 

bestuur geregeld. Deze onduidelijkheden vragen nog verdere verkenning en daarom is dit als 

aandachtpunt onder “zwak” opgenomen.  

 

Varianten*: Netwerkorganisatie groter dan Holland Rijnland 

Hiervoor is de koepel- of netwerkorganisatie uitgewerkt voor de huidige schaal van Holland Rijnland. 

Als varianten hierop zijn ook andere schaalniveaus denkbaar: 

1. De schaal van de Veiligheidsregio (25 gemeenten, Holland Rijnland + ISMH) 

2. De schaal van de Politieregio (34 gemeenten, Holland Rijnland + ISMH + Haaglanden) 

3. De schaal van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag + Holland Rijnland (39 gemeenten) 

 

 

* Disclaimer. Voor de scenario’s 2, 3 en 5 geldt dat we hiermee uitspraken doen over betrokkenheid 

van andere gemeenten (zoals ISMH en Haaglanden) die geen deelnemer zijn aan deze discussie. 

Een keuze voor bijvoorbeeld scenario 2 of 3(en 5) leidt dan ook altijd eerst tot een verkenning naar 

bereidheid bij het ISMH om over dergelijke varianten te spreken. Wanneer hier geen bereidheid toe is, 

vervallen deze scenario’s. 

 

Commissie Hendrikx. De Externe Commissie Midden-Holland – kortweg 'Commissie Hendrikx' – 

heeft van de provincie Zuid-Holland en de tien gemeenten in Midden-Holland de opdracht gekregen 

onderzoek te doen naar de ruimtelijk-economische kansen van het gebied en de bestuurlijke 

randvoorwaarden die daaruit voortvloeien. Tijdens een versnellingsbijeenkomst op 18 maart 2013 

werd de samenwerkingsagenda en het vervolg van het proces verkend. De voorlopige conclusie dat er 

vooral kansen zitten in het voortzetten van de samenwerking in een netwerkconstructie met Alphen 

aan den Rijn, Gouda en Woerden als centrumgemeente. Het eindrapport van commissie Hendrikx 

wordt half april verwacht. 

 

 

2.3 Keuze budget Holland Rijnland 

Hoeveel hebben wij over voor de samenwerking in Holland Rijnland? De economische crisis stelt ons 

als lokale besturen allen voor de vraag: waar gaan we op bezuinigen? De omvang van de 
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taakstellingen waarvoor wij ons geplaatst zien, is zeer fors en niet met wat ‘kaasschaafwerk’ op te 

lossen. Binnen Holland Rijnland hebben we de laatste twee jaren reeds invulling gegeven aan de 

gezamenlijk afgesproken taakstellingen voor bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen. Een 

aantal gemeenten heeft expliciet te kennen gegeven geen nieuwe investeringen te willen in regionaal 

verband en juist fors te willen bezuinigen op middelen aan Holland Rijnland. Het voorstel is nieuwe 

keuzen te maken in de financiering, door bijvoorbeeld: 

• reductie van het takenpakket gericht op een vermindering van 25% van de gemeentelijke bijdrage 

exclusief RIF-bijdrage (ten opzichte van het niveau van 2013) en om dan van de resterende 75% 

één derde deel te gebruiken als programmagelden in de vorm van cofinanciering, waarmee 

externe middelen kunnen worden aangetrokken (vergelijkbaar met financiering groenprojecten). 

 

• Een andere inrichting van het takenpakket, bestaande uit een klein pakket met basistaken voor de 

thema’s waarop voor iedereen samenwerking noodzakelijk en wenselijk is, en daarnaast keuze uit 

plustaken, waarvoor andere constructies en afspraken over samenwerking kunnen gelden.  

 

• Een laatste redenering tenslotte bij het bepalen van de omvang van budget is, uit te gaan van een 

gewenste inhoud van samenwerking en vervolgens bepalen hoeveel de gemeenten hiervoor over 

hebben. Bij het bouwen aan een nieuwe samenwerkingsagenda is dit echter een uiterst lastige 

werkwijze. Een duidelijk financieel kader vooraf is wenselijk om richting te geven aan het 

vervolgtraject. De praktijk wijst uit dat het altijd nog mogelijk is om voor attractieve projecten 

financiën beschikbaar te stellen. 

 

 

 

3 Verzoek aan colleges en raden in de regio Holland Rijnland 

 

Het verzoek is aan te geven welke ontwikkelingsrichting door uw gemeente gewenst is op de drie 

thema’s: inhoud, schaal en budget. 

A. Inhoud. Verzoek is akkoord te gaan met de hiervoor omschreven keuze om Economie 

enerzijds en Duurzame leefomgeving/Groen en recreatie anderzijds als pijlers van regionale 

samenwerking voor de komende (10) jaren te benoemen. Verder de Sociale Agenda als 

samenwerkingsthema vast te houden.  

B. Schaal. Ten aanzien van de schaal van samenwerking wordt gevraagd u uit te spreken over 

de geschetste varianten en daaruit uw voorkeur te bepalen. 

C. Budget. U uit te spreken over  het uitgangspunt dat ten opzichte van de gemeentelijke 

afdracht (exclusief RIF-bijdrage) in 2013 een verlaging van 25% wordt nagestreefd als 

richtinggevend voor de omvang van het takenpakket in de komende jaren, los van de nadere 

uitwerkingen van en keuzes in (inrichting van) takenpakket. Daarnaast uw opvattingen te uiten 

over het idee om met een kleiner basispakket en omvangrijker pluspakket te werken. 

 

 

4 Hoe verder. Procesvoorstel. 

 

Terwijl op economisch gebied en op de terreinen van duurzame leefomgeving een grotere inspanning 

van regionale samenwerking zal worden gevraagd, kunnen de overige taken worden gereduceerd. 

Nodig is een nieuw overzicht van alle gewenste, door het regionaal orgaan uit te voeren taken met 

een bijbehorend formatieoverzicht. Eventueel kunnen grotere gemeenten taken verrichten voor de 

regio op het gebied van wonen, mobiliteit e.d. terwijl de woningcorporaties mogelijk taken kunnen 

overpakken op het terrein van hun professie. 

 

De Stuurgroep stelt dit document vast als discussiestuk ten behoeve van het overleg met de colleges 

en gemeenteraden in de regio Holland Rijnland. Na een ronde langs alle gemeenteraden en 



10 

 

bespreking met de colleges in het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen in mei 2013 werkt 

de Stuurgroep een nieuw voorstel uit, gebaseerd op de ontvangen respons. Dit nieuwe voorstel bevat 

een concreet voorstel over de inhoud en structuur van de toekomstige samenwerking en zo concreet 

mogelijk een kader voor de budgettaire koers. Dat voorstel wordt opnieuw voorgelegd aan de colleges 

en raden in een regionale college- resp. radenbijeenkomst (gestreefd wordt naar september 2013). 

Vervolgens wordt de uitkomst nog voorgelegd aan een panel van externe deskundigen voor reflectie. 

Daarna maakt de Stuurgroep haar voorstel definitief en legt dit voor aan het DB ten behoeve van 

formele besluitvorming. 

 

De dan vastgestelde koers is richtinggevend voor de tweede fase van dit project: de nadere uitwerking 

van het ontwerp van de toekomstige samenwerking. Wanneer de koers conform de scenario’s 2, 3, 5 

of een variant van 6 zal lopen, zal eerst nog een verkenning bij de andere regio’s dienen plaats te 

vinden. De Stuurgroep zal voorstellen doen hoe deze verkenning in die situatie zal worden gedaan. 

De tweede fase dient bij voorkeur te worden afgerond voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 

maart 2014
1
. Zie verder de aparte procesplanning van het totaalproject. 

 

Het onderzoek van prof. Atzema over de economische kracht van de regio Holland Rijnland zal vooral 

een rol spelen in de tweede fase van dit project: de verdere uitwerking van de nieuwe regio-agenda. 

Zodra het rapport van de heer Atzema gereed is (verwachting eind april 2013), wordt dit verspreid in 

de regio en kan dit in fase 1 als inspiratiebron of achtergrondartikel dienen bij de afwegingen in de 

regiogemeenten. 

 

 

                                                           
1
 In verband met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, vinden voor die 
gemeenten de verkiezingen plaats in november 2013. 
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3Decentralisaties (3D) 

Doel: 
 Gemeenten zijn goed toegerust op hun nieuwe rol ten gevolge van de decentralisaties werk, 

Wmo en jeugdzorg. 
 Bovenlokale voorbereiding van de 3 decentralisaties; het “bereiden van broodjes die lokaal wor-

den afgebakken”. 
 Gezamenlijk ontwikkelen van een visie op de drie decentralisaties en onderdelen daarbinnen. 
 
 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Ondersteunen en faciliteren van de regionale projectorganisatie 3D. 
 
 Binnen projectorganisatie bijdragen aan ontwikkelen regionale visie en handreikingen. 
 
 Vanuit projectorganisatie vindt afstemming plaats met betrokken partijen, zoals hulpvragers, 

hulpaanbieders en cliëntenraden. 
 
 Verzorgen communicatie naar gemeenten en overige betrokken partijen. 
 
 
Wat is bereikt? 
 Alle 15 Holland Rijnland-gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe rol. 
 
 Regionale projectorganisatie 3D is opgezet en werkt aan gemeentelijke opdrachten. 
 
 Regionale visie op de aanpak 3D is vastgesteld; een regionaal beleidskader met ruimte voor 

lokale accenten. 
 
 Handreiking Integrale toegang voor het sociale domein is gereed en besproken met adviesraden 

Wmo, cliëntenraden en maatschappelijke instellingen.  
 
 Pilots integrale toegang worden uitgevoerd, werkwijze beschreven en advies wordt opgesteld. 
 
 Regionale Visie Jeugdhulp Holland Rijnland is in raden vastgesteld. Portefeuillehouderoverleg 

Sociale agenda heeft ingestemd met Toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland; dit wordt 
komende periode nader uitgewerkt. 

 
 Pilots in het kader van Voorlopersaanpak jeugd en passend onderwijs lopen, met subsidies van 

provincie en Rijk. 
 
 Bedrijfsplan versterking CJG’s in het kader van nieuwe jeugdstelsel is gereed en de uitvoering 

gestart. 
 
 Handreiking Visie uitbreiding Wmo is beschikbaar; portefeuillehouderoverleg Sociale agenda 

heeft hiermee ingestemd en opdracht gegeven voor nadere uitwerking. 
 
 Afspraken voor een regionale aanpak werkgeversdienstverlening met gemeenten, UWV en SW-

bedrijven. 
 
 Aanbod en vraag AWBZ en jeugdhulp zijn in beeld gebracht. 
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Documenten 
 Op eigen kracht; regionale visie op de aanpak 3D incl. projectorganisatie 
 
 Overzicht regionale aanbieders begeleiding en verzorging AWBZ 
 
 Handreiking integrale toegang tot het sociale domein  
 Handreiking visie uitbreiding Wmo 
 
 Iedereen doet mee. Visie Jeugdhulp Holland Rijnland 
 
 Bedrijfsplan en actieplan kwaliteitsverbetering CJG’s 
 
 Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar de transitie van de jeugd-

zorg.  
 
 Toekomstmodel Jeugdstelsel Holland Rijnland  
 
 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen 
 De overheveling van taken op het gebied van werk, Wmo en jeugd heeft grote gevolgen voor de 

gemeenten. Ook omdat dit gepaard gaat met bezuinigingen. In de regionale strategische visie 
van de Holland Rijnland-gemeenten ligt de nadruk op eigen kracht; inwoners nemen optimaal en 
naar eigen vermogen deel aan de samenleving, gemeenten verlenen ondersteuning als die in 
het gezin, het sociale netwerk of de sociaal-maatschappelijke infrastructuur onvoldoende te or-
ganiseren is. Deze ontwikkelingen hebben nogal wat te betekenen voor de rolverdeling tussen 
burger en overheid maar bieden ook kansen om een ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning 
in te richten. Een verzorgingsstaat is geen vanzelfsprekendheid meer. Voor de gemeentelijke or-
ganisaties is de impact groot, alleen al omdat de uitgaven op de sociale agenda binnen de ge-
meentebegroting naar verwachting met 30 tot 40% stijgt. De overheveling van alle jeugdhulp 
per 1 januari 2015 is een feit, evenals de overdracht van AWBZ onderdelen naar de Wmo. De 
diverse maatregelen voor werk zijn voorzien voor 2014.  

 
 Kans: ontkokerd stelsel van sociale ondersteuning inrichten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Cultuur

 
Doel  
Het verhogen van de kwaliteit en de samenhang van cultuureducatie in het primair onderwijs. 
 
 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Ondersteunen van de ambtelijke en bestuurlijke platformfunctie op het gebied van cultuur. 
 
 Ondersteunen inhoud en proces subsidieaanvraag bij het Rijk voor cultuureducatie. 
 
 Coördineren inzet cultuurnetwerker(s). 
 
 
Wat is er bereikt? 
 Een ontwikkelprogramma ter verbetering van de kwaliteit en de samenhang in cultuureducatie 

in het primair onderwijs. 
 
 Het programma voldoet aan de behoefte van de basisscholen en de gemeenten. 
 
 De gemeenten hebben hun intentieverklaring afgegeven op het programma cultuureducatie en 

hebben daarmee ingestemd en de subsidieaanvraag bij het Rijk 100% gematcht. 
 
 De museumgroep Leiden en Parkexpressie Alphen voeren samen met andere instellingen in de 

regio het programma uit. 
 
 
Documenten 
 Beleidsplan Programmafonds Cultuurparticipatie 2013-2016 
 
 Subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016 
 
 Subsidieaanvraag Cultuureducatie met kwaliteit 2013 
 
 
Trends, ontwikkelingen en kansen 
Met ingang van 2013 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan culturele instellingen 
voor het bevorderen van de kwaliteit en samenhang van cultuureducatie in het primair onder-
wijs. Samen met de scholen, culturele instellingen en gemeenten in de regio wordt kinderen in 
het primair onderwijs een culturele ‘loopbaan’ aangeboden. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Economische Zaken 
 
Doel 
 Stimuleren van de regionale economie. 
 
 Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Eco-

nomie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. 
 
 Voldoende ruimte bieden aan bedrijfsleven in bedrijventerreinen, kantoorlocaties en robuuste 

detailhandelstructuur.  
 
 Vraag en aanbod op de kantorenmarkt en bedrijventerreinen in balans brengen. 
 
 Stimuleren van een vitale arbeidsmarkt. 
 
 Stimuleren van regionaal recreatie en toerisme.  

 
 
Wat doet Holland Rijnland? 
Economische topsectoren:  Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en 
de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. 
 
 Opstellen en uitvoeren van het economische en ruimtelijke beleid (zowel binnen de regio als 

richting Provincie en Rijk en Zuidvleugel) voor de regionale topsectoren (vooral Ruimtevaart-
technologie en Biobased Economy en Greenports).  

 
 De Biobased Economy stimuleren door het programma Holland Rijnland Biobased, waarin over-

heden, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt verbonden. 
 
 Bijdragen en participeren in het Holland Space Cluster:  

o Profilering (lobby en belangenbehartiging relevantie ruimtevaart voor de regio en voor 
het behoud van ruimtevaartgelden na 2015).   

o Netwerkvorming van overheden, ondernemers en onderwijs op terrein van ruimtevaart-
technologie. 

 
 Belangenbehartiging en participeren in Greenport Holland. 
 
 Fiateren Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek in verband met RIF-bijdrage. 
 
 Voortgang bewaken ILG/Nota Ruimte projecten Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg. 
 
Bedrijventerreinen: 
 Opstellen regionaal bedrijventerreinenbeleid. 
 
 Regionaal procesmanagement voor herstructurering bedrijventerreinen met als specifieke taken.  
 
 Begeleiden/aanjagen zeven pilotprojecten. 
 
 Actualisering regionale programmering bedrijventerreinen door periodieke actualisering behoef-

teraming en opstellen kwalitatieve match vraag en aanbod bedrijventerreinen. 
 
 Opzetten Loket Vraag en Aanbod Bedrijfshuisvesting (nu nog experiment, doel is permanent). 
 
 Versterken regionale samenwerking en afstemming bij herstructurering en aanleg nieuwe be-

drijventerreinen.  
 
 Elke twee jaar een Monitor bedrijventerreinen uitgeven en elk jaar een feitenblad met actuele 

informatie. 
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Kantorenmarkt: 
 Opstellen regionaal kantorenbeleid. 
 
 Regionaal advies over bovenlokale kantoorontwikkelingen. 
 
 Elke twee jaar een Kantorenmonitor uitgeven en elk jaar een feitenblad kantoren. 
 
 Opstellen voortgangsrapportages. 
 
Arbeidsmarkt:  
 Faciliteren platformfunctie Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Rijn Gouwe t.b.v. afstemming 

met ondernemers, onderwijs en overheid. 
 
 Macrodoelmatigheid beroepsonderwijs: afstemming onderwijsaanbod op vraag (regionale) ar-

beidsmarkt. 
 
Detailhandel:  
 Ambtelijke en bestuurlijke afstemming van ontwikkelingen op het gebied van detailhandel.   
 
 Regionale afstemmen beleid met betrekking tot PDV-locaties. 
 
 Regionale advisering over grootschalige winkelinitiatieven.  
 
Toerisme: 
 Beheer en onderhoud en uitbreiding van het sloepennetwerk. 
 
 Beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem. 
 
 Ondersteunen van het bestuurlijk en ambtelijk overleg Hollandse Plassen. 
 
 Bevorderen waterrecreatie Groene Hart onder meer door inventarisatie van aanlegsteigers en  

uitbreiding van het sloepennetwerk 
 

 
 
Wat is bereikt? 
Economische topsectoren: 
 (concept) Regionaal programma Biobased economie Holland Rijnland gereed.  
 
 (concept) programma Holland Space Cluster gereed. 
 
 Door participatie in lobby erkenning van relevantie ruimtevaart voor de regio en behoud ruimte-

vaartgelden (terugdraaien bezuinigingen van 68 miljoen euro in de periode 2012 tot 2015) .   
 
 Greenports centraal thema in Economische Agenda Zuidvleugel waardoor er Europese subsidie-

mogelijkheden (EFRO) zijn voor het opzetten van het innovatiecentrum en demonstratie cen-
trum Greenport Duin- en Bollenstreek. 

 
Bedrijventerreinen:  
 Herstructurering en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen staat op de regionale agenda. 
 
 Er zijn stappen voorwaarts gezet met betrekking tot de herstructurering van de zeven pilotter-

reinen. 
 
 Experiment Vraag en Aanbod bedrijventerreinen is gestart. 
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 Regionale bedrijventerreinenstrategie is vastgesteld (2009). 
 
 Herziene behoefteraming bedrijfshuisvesting is vastgesteld (2012).  
 
 Monitor en feitenblad met actuele informatie over bedrijventerreinen.    
 
Kantorenmarkt: 
 Afstemming met ondernemers en belangenorganisaties. 
 
 Opstellen en vaststellen regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland. 
 
Arbeidsmarkt: 
 Kennisuitwisseling over ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt bij RPA RijnGouwe. 
 
 Ondersteuning binnenhalen subsidies voor centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) Leidse 

Instrumentmakerschool (2012), CIV agrarisch onderwijs greenport Bollenstreek (2013), demon-
statie en innovatiecentrum Bollenstreek (2012), stimulering techniekonderwijs (2012), project 
Holland Rijnland werkt lerend in de Bollenstreek (2011). 

 
Detailhandel:  
 Vastgestelde Strategie voor perifere detailhandelslocaties (2012). 
 
 Regionale afstemming van aanvragen voor vestiging van winkels op bedrijventerreinen.  
 
Toerisme: 
 Uitbreiding van het sloepennetwerk van Hollandse Plassen naar andere regio’s in west-

Nederland. Aanjagende rol voor Holland Rijnland als eerste projectleider. 
 
 Tevens aanjagen van online dienstverlening rond www.sloepennetwerk.nl en bijbehorende app, 

die door een ondernemer, met eigen verdienmodel, wordt gerealiseerd. 
 
 Het varen op de Hollandse en Utrechtse Plassen stimuleren, door evenementen en regionale 

uniformering van betaalsystemen voor de vaarrecreant. 
 
Documenten  
 Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland 
 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 
 
Economische topsectoren:  
 Quick Scan: Topsectorenbeleid en kansen voor Holland Rijnland. 
 Ruimtevaarttechnologie: (concept) programma Holland Space Cluster 
 Biobased Economie: (programma) Holland Rijnland Biobased 
 
Bedrijventerreinen: 
 Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 
 Behoefteraming bedrijfshuisvesting 2.0 
 Monitor bedrijventerreinen 
 
Kantorenmarkt: 
 Regionale kantorenstrategie Holland Rijnland 
 Kantorenmonitor 2011 en feitenblad kantoren in 2012 
 
Arbeidsmarkt: 
 Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2014 (vastgesteld in AB 29 juni 

2011) 

http://www.sloepennetwerk.nl/
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Detailhandel:  
 Strategie voor detailhandel op perifere locaties 
 
Toerisme: 
 Sloepennetwerkkaart  
 Richtlijnendocument sloepennetwerk 
 Website en app sloepnenetwerk 

 
Trends, ontwikkelingen, kansen 
Economische topsectoren: 
 Toenemend belang kenniseconomie.  
 
 Europa, Rijk, de Zuidvleugel, de provincie, leggen steeds meer focus in het beleid op het ver-

sterken van een beperkt aantal topsectoren. Focus van het beleid ligt op de samenwerking tus-
sen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.  

 
 Het regionaal verbinden van kennis en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden binnen 

de regionale topsectoren om de economie te versterken en gebruikt te maken van kansen door 
provinciaal, landelijk of Europees beleid.  

 
Bedrijventerreinen:  
 De vastgoedmarkt is veranderd van een aanbod georiënteerde markt in een vraaggerichte 

markt.  
 
 Veranderingen in de ruimtevraag van bedrijven (van groot naar kleinschaliger panden en trek 

naar grootschalige buitenstedelijke terreinen stagneert). 
 
 Opkomst ZZP-ers. 
 
 Accent komt te liggen op herstructurering van bedrijventerreinen.   
 
Kantorenmarkt: 
 Op de kantorenmarkt is sprake van een structurele leegstand door overproductie tussen 1990 

en 2010, krimpende beroepsbevolking en het nieuwe werken.  
 
 Behoefte aan nieuwbouw stagneert; transformatie en sloop van kantoren is noodzakelijk. 
 
 Toenemend belang kwaliteit kantoren en locaties.  
 
Arbeidsmarkt: 
 Na de recessie wordt door een krimpende beroepsbevolking en pensionering van de babyboom-

generatie een structurele krapte op de arbeidsmarkt verwacht. Het gemiddelde benodigde op-
leidingsniveau stijgt van mbo niveau 2 naar mbo 3/4. Het tekort aan mensen is de technieksec-
tor is door de verwachte uitstroom groot. Het rijk zetten via de Human Capital agenda’s en het 
techniekpact in op het interesseren van de jeugd voor werk in de techniek.  

 
Detailhandel:  
 Toenemende leegstand in bestaande winkelcentra en PDV-locaties als gevolg van de economi-

sche crisis (stagnerende consumentenbestedingen), overaanbod, krimp, groei internetaanko-
pen.  

 
Toerisme: 
 In heel West-Nederland wordt waterrecreatie als onderbenutte kans gezien. 
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 Minder besteedbaar inkomen kan leiden tot meer goedkope maar toch spannende uitjes in eigen 
land. 

 
 Dienstverlening in waterrecreatie is eenvoudig op te zetten, en er ligt een informatielacune over 

bijvoorbeeld faciliteiten, kosten en vereisten voor vaarrecreanten. 
 
 Boeren zoeken naar meer mogelijkheden voor bijverdiensten. Er is toenemend vraag naar facili-

teiten (eten, slapen, cultureel) langs het water.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Jeugd 

 
Doel 
 Efficiënte en effectieve samenwerking vanuit een gedeelde visie tussen alle betrokken partijen 

op het terrein van zorg voor jeugdigen en gezin. 
 

 Sluitend aanbod van tijdige en laagdrempelige zorg voor jeugd en gezin. 
 
 Voorbereiden transitie jeugdzorg zodat de gemeenten op 1 januari 2015 klaar zijn voor de 

uitvoering van alle hulp aan jeugdigen en hun gezinnen. 
 
 Ontwikkelen van gemeentelijk en regionaal jeugd(zorg)beleid in samenhang met de andere 

decentralisaties in het sociale domein. 
 

 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Coördineren en ondersteunen van het project Ketenaanpak Jeugd, waarin gemeenten, zorgin-

stellingen en onderwijs bovengenoemde doelen verwezenlijken. 
 
 Voorbereidingen op de stelselwijziging in de jeugdzorg (3D). 
 
 Ambtelijke en bestuurlijke afstemming. 
 
 Inkoop uren licht ambulante hulp om instroom in jeugdzorg te voorkomen en uitstroom te ver-

snellen. 
 
 Ontwikkeling van een regionale visie op Jeugdzorg. 
 
 Voorbereiden beleidsplan transitie jeugdzorg voor november 2013. 

 
 
Wat is bereikt? 
 Gemeenten zijn meer voorbereid op hun nieuwe rol in de jeugdzorg. 

 
 De visie op jeugdhulp Holland Rijnland ‘Iedereen doet mee’ is door de raden vastgesteld.   

 
 In alle gemeenten functioneren Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 
 In alle gemeenten in de regio functioneert de Verwijsindex Jeugdmatch. 

 
 Deelname aan de Verwijsindex Jeugdmatch is goed en stijgt. 

 
 In alle gemeenten in de regio en alle relevante zorgpartijen functioneert de methodiek 

1Gezin1Plan. 
 

 Aantal 1Gezin1Plan-sessies in de regio en deelnemende partijen stijgt. 
 

 CJG’s zijn versterkt en zijn beter voorbereid op hun rol na de transitie jeugdzorg.  
 

 Het bedrijfsplan versterking CJG’s is gereed en de uitvoering start. 
 

 De inkoop van de licht ambulante zorg met RAS-middelen lijkt instroom in jeugdzorg te stabili-
seren.  
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Documenten 
 Visie op Jeugdhulp ‘Iedereen doet mee’ 
 
 Informatienotitie voor raden ‘Hart voor de jeugd: de gemeenten in Holland Rijnland op weg naar 

de transitie van de jeugdzorg’ 
 
 Werkplan Transitie jeugdzorg 2013 
 
 Toekomstmodel jeugdhulp Holland Rijnland 
 
 Bedrijfsplan CJG’ Holland Rijnland en bijbehorende Actieplan Kwaliteitsverbetering CJG’s   
 
 Bestuursovereenkomst inzake de Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland 2013- 2015 
 
 Algemene convenant jeugdzorg-jeugdbeleid 2009-2012 
 
 Samenwerkingsconvenant model zorgcoördinatie en werken met 1 Gezin 1 Plan 
 
 Samenwerkingsconvenant Verwijsindex risico’s jeugdigen JeugdMATCH Zuid-Holland Noord 
 
 Aansluitovereenkomst landelijke Verwijsindex Risicojongeren 
 
 Projectplan Ketenaanpak jeugd 2011-2014 

 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen: 
 De regie op de jeugdzorg komt per 2015 bij de gemeenten te liggen. Het gaat daarbij zowel om 

de provinciale jeugdzorg inclusief de jeugdbescherming en jeugdreclassering, de geestelijke ge-
zondheidszorg voor jeugdigen (Zorgverzekeringswet) als de zorg voor lichtverstandelijk gehan-
dicapte jeugdigen (AWBZ). Dit is een zeer omvangrijke en ingrijpende operatie waarover de ge-
meenten hebben afgesproken zich in regionaal verband erop voor te willen bereiden. Dit gebeurt 
onder de vlag van het project Ketenaanpak Jeugd, in nauwe samenhang met het project 3D dat 
zich richt op de samenhang tussen de decentralisaties jeugdzorg, maatschappelijke ondersteu-
ning en werk. Tevens wordt bij de voorbereiding op de transitie Jeugdzorg nauw opgetrokken 
met de onderwijspartijen om de samenhang met de transitie Passend onderwijs te waarborgen. 
 

 Medio 2013 eindigt de Regionale Agenda Samenleving (RAS) waarin met provinciale middelen 
regionaal licht ambulante zorg werd ingekocht. Deze regeling wordt opgevolgd door een provin-
ciaal beschikbaar te stellen Transitiebudget waarmee regionaal activiteiten kunnen worden be-
kostigd die bijdragen aan de (voorbereiding op de) transitie jeugdzorg. Deze regeling geldt tot 
2015. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over de continuering van de licht ambulante 
zorg uit de RAS tot 2015. 

 
 
 

 

 

 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Leerplicht en  
aanpak voortijdig schoolverlaten 
 
 
Doel 
 Alle kinderen van 5 t/m 17 jaar naar (een passende) school; het waarborgen van het recht 

op onderwijs voor leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen. 
 
 Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters: Alle jongeren die daartoe in staat 

zijn verlaten het onderwijs met een startkwalificatie (diploma op niveau mbo-2, havo of 
vwo). 

 
 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Uitvoering van de leerplichtfunctie, leerlingadministratie en Regionale Meld- en Coördina-

tiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) voor de 12 gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek en de Leidse regio. 

 
 Uitvoering regionaal Jongerenloket voor Onderwijs en Werk voor de 12 gemeenten in de 

Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Twee opdrachten: RMC-trajectbegeleiding van 
voortijdig schoolverlaters en de poortwachterfunctie voor dat jongeren tot 27 jaar die een 
beroep (willen) doen op een uitkering. 

 
 Inzet van een verzuimconsulent 18+; eenduidig verzuimregime op 18- en 18+ op mbo. 
 
 Faciliteren regionale samenwerking tussen gemeenten en onderwijs ter bestrijding van 

voortijdig schoolverlaten in de werk- en regiegroep Voortijdig School Verlaten. 
 
 Uitvoeren Project sluitende aanpak jongeren Rijnstreek (beroepenmanifestatie). 

 
 

Wat is bereikt? 
 Brede verbetering van het verzuimbeleid en verzuimregistratie in het onderwijs.  
 
 Afname van 31,7% van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen 2005/2006 en 

2011/2012 van 1265 naar 857 jongeren. 
 
 Jongerenloket RMC-trajectbegeleiding: 452 trajecten in 2012. 
 
 Jongerenloket poortwachterfunctie: 914 trajecten in 2012. 37% doet WWB aanvraag, 47% 

ziet hier vanaf, 16% zat nog in wachttijd WWB. 
 
 Convenant voortijdig schoolverlaten 2012-2015 afgesloten. 
 
 € 3 miljoen Rijkssubsidie voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaten in periode 2012-

2015 binnengehaald. 
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Documenten 
 Convenant voortijdig schoolverlaten (19 maart 2012) 
 
 Meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten 2010-2014 
 
 Programma regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2012-2015 Dat houdt je bij de les! 
 
 Jaarverslagen Regionaal Bureau Leerplicht per schooljaar 
 
 Jaarverslagen Jongerenloket per kalenderjaar 
 
 Beleidsplan leerplicht 2013-2014 
 
 Beleidsplan RMC 2011-2014 
 
 Samenwerkingsovereenkomst jongerenloket 2011-2013 
 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen 
 Vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters zet naar verwachting door omdat 

het nieuwe convenant jongeren op speciaal en particulier onderwijs niet meer als vsv-er 
rekent. 

 
 Tegelijkertijd kan invoering strengere reken- en taaleisen in het vmbo en mbo een risico 

vormen voor het aantal voortijdig schoolverlaters.  
 
 Invoering entree-opleiding en bindend studieadvies voor mbo-studenten op niveau 1 

vraagt een ondersteuningsaanbod voor jongeren die niet in het onderwijs terecht kunnen. 
 
 Invoering instroomloket 16+ in het mbo vraagt goede afstemming tussen onderwijs en 

gemeenten over beschikbare voorzieningen voor jongeren die extra ondersteuning nodig 
hebben om onderwijs te kunnen volgen. 

 
 Focus op vakmanschap en macrodoelmatigheid in het mbo schept kansen voor een betere 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
 Invoering Wet op passend onderwijs biedt kansen voor het recht op onderwijs voor iedere 

leerling. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 



 
 

 

 

Maatschappelijke Ondersteuning

 
Doel 
Ondersteunen van de platformfunctie op het gebied van Maatschappelijke 
ondersteuning. 

 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Ambtelijk en bestuurlijk platform bieden voor gezamenlijke voorbereiding op de uitbreiding 

van de Wmo, in samenhang met de decentralisatie jeugdzorg en de invoering van de Parti-
cipatiewet (3D). 

 
 Platform bieden voor gezamenlijke afstemming beleid en activiteiten zorg en welzijn (bv. 

maatschappelijke opvang, wonen, zorg en welzijn en preventieve geestelijke gezondheids-
zorg). Waar nodig in afstemming met Regionale Commissie Gezondheidszorg (m.n. het Be-
stuurlijk Platform Wonen, zorg en welzijn), het Platform OGGZ en de RDOG. 

 

 Coördineren inzet ondersteuningsuren van het provinciale Centrum voor Maatschappelijke 
Ondersteuning JSO in het kader van de Regionale Agenda Samenleving. 

 

Wat is bereikt? 
 Er is een werkplan voor de voorbereiding op uitbreiding Wmo opgesteld en er zijn ambtelijke 

werkgroepen gevormd die onderdelen uitwerken. 
 

 De Handreiking Visie uitbreiding Wmo is in het PHO goedgekeurd en wordt uitgewerkt. 
 
 Bestuurlijk vastgestelde Handreikingen preventie overmatig alcoholgebruik. 
 
 Prestatieafspraken Wonen, Zorg en welzijn. 
 

 
Documenten 
 Werkplan uitbreiding Wmo 2013 – 2014 en Handreiking Visie uitbreiding Wmo 
 
 Planning uren 2013 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling JSO 
 
 Handreikingen Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging 
 
 Prestatieafspraken Wonen, Zorg en welzijn (2006) 
 
 
Trends, ontwikkelingen en kansen 
 Vergrijzing en vermaatschappelijking van de zorg gaat de komende jaren grote inspanning 

van gemeenten, zorgvragers en woning corporaties vragen op het terrein van wonen, zorg 
en welzijn.  

 
 In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn in de afgelopen perio-

de voorzieningen overgeheveld van de AWBZ naar de gemeenten. Vanaf 2015 worden ook 
de onderdelen dagbesteding, ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging on-
derdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de gemeenten. Een grote 
groep ouderen, mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met 
psychiatrische problematiek die nu in intramurale voorzieningen verblijven en zorg ontvan-
gen, zullen in de toekomst buiten de instellingen wonen en van de gemeenten de benodigde 
ondersteuning moeten ontvangen. 

 
 
Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Natuur en Landschap 
 

Doel:  
In 2020 is Holland Rijnland een aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren. Het 
gebied biedt zeer karakteristieke en verschillende landschappen vlak bij elkaar. Zij zijn onderling 
verbonden en bereikbaar via aantrekkelijke fiets-, wandel- en vaarroutes. De groenblauwe verbin-
dingen zijn in 2020 uitgegroeid tot doorgaande verbindingen voor natuur en water. Waar het kan, is 
de groene en blauwe ruimte bereikbaar en toegankelijk en biedt het recreatievoorzieningen, agro-
toerisme en cultuurhistorische elementen. Landbouw is behouden als drager van het open land-
schap. 
 
 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Uitvoeren van het Regionaal Groenprogramma door lobby en belangenbehartiging bij provinciale 

uitvoeringsprogramma’s voor de financiering van groenprojecten, het afsluiten van uitvoerings-
overeenkomsten voor het financieren van groenprojecten en het ondersteunen van de realisatie 
door de gemeenten. 

 
 Projecten uitvoeren uit Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en ondersteunen van de 

uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek. 
 
 Actieve deelname en afstemming aan het Groene Hart / Woerdens Beraad. 
 
 Onderzoek naar mogelijkheden Gebiedsfonds Groenblauwe maatschappelijke diensten. 
 
 Inbreng regionale belangen in provinciaal en nationaal beleid, zoals bijvoorbeeld de Beleidsvisies 

voor Groen en Cultureel Erfgoed en het Wandelroutenetwerk van de provincie Zuid-Holland, 
Strategische Agenda Kust, Natuur- en Recreatieschappen. 

 
 Als lid van de plaatselijke LEADER-groep, projecten uit de Leidse Ommelanden aandragen voor 

Europese Subsidie.  
 

 
Wat is bereikt: 
 Holland Rijnland heeft uitvoeringsovereenkomsten vastgesteld op basis waarvan in 2016 bijna 

€30 miljoen wordt geïnvesteerd in 38 projecten die het landelijk gebied aantrekkelijker en toe-
gankelijker maken. Voor deze projecten heeft Holland Rijnland een RIF-bijdrage van 
€ 7.330.095 gereserveerd (25% van de inrichtingskosten).  

 
 Belangenbehartiging bij het opstellen van de provinciale beleidsvisie Groen heeft ertoe geleid 

dat ook de Duin- en Bollenstreek is aangemerkt als een gebied onder stedelijke invloed en dat 
de kwaliteitsimpuls in recreatiegebieden en landschap voor heel Holland Rijnland is gaat gelden.  

 
 De provincie heeft in het uitvoeringsprogramma Groen, het uitvoeringsprogramma Cultureel 

Erfgoed en in het Wandelroutenetwerk diverse projecten van Holland Rijnland gemeenten opge-
nomen, en zal meebetalen en meewerken aan het opzetten van een Gebiedsfonds Groenblauwe 
diensten in Holland Rijnland. 

 
 De projecten eerste en tweede fase beplantingen van het Landschapsbeleidsplan Duin- en  

Bollenstreek zijn afgerond. 
 
 Het project Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek is in uitvoering. 
 
 Toezeggingen voor het Ghoybos en de Vosse- en Weerlanerpolder, als afronding van het  onder-

handelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener.  
 
 Inzet van provinciale middelen voor de versnelde inrichting in de Boterhuispolder en de Oost-
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vlietpolder. 
 
 Provinciale subsidie voor het ondersteunen van gemeenten om diverse projecten in de provincia-

le landschappen rondom Leiden verder uit te werken.  
 
 Sinds de start van het LEADER-programma in 2010 heeft de Plaatselijke Groep Leidse Omme-

landen 25 projecten met een positief advies voorgedragen aan de provincie, van zorgboerderij 
tot mobiele vogelkijkhut tot de leergang kringlooplandbouw.   
 

 
Documenten 
 Regionaal Groenprogramma 2010-2020 
 
 Regionale structuurvisie 2020  
 
 Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek, 2010 
 
 Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide, 2012 

 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen  
 Minder geld beschikbaar bij Europa, Rijk, provincie en gemeenten. Daardoor moet gekeken wor-

den naar andere of nieuwe financieringsmogelijkheden.  
 
 Het Rijk heeft de ambities op het gebied van natuur en landschap sterk naar beneden bijgesteld 

en de provincies krijgen meer verantwoordelijkheden voor het landschap en de natuur, maar 
krijgen minder budget hiervoor.  

 
 De provincie pakt de nieuwe regisserende rol voor het groendossier op en werkt haar ambities 

uit in een beleidsvisie Groen en uitvoeringsprogramma Groen. Dit kan de focus verleggen naar 
groen om de stad, waardoor het Groene Hart uit het oog wordt verloren.  

 
 Realisatie van doelstellingen zonder grondverwerving is de nieuwe werkwijze van Rijk en provin-

cie. Medewerking van grondeigenaren, meestal agrariërs, is hierdoor meer dan voorheen nodig 
maar de financieringsconstructies en de organisatiestructuur daarvoor ontbreken nog, net als 
een vergoeding voor het beheer door grondeigenaren.  

 
 Ook in de toekomst is uitvoeringskracht noodzakelijk om projecten van idee tot realisatie te 

brengen. De bezuinigingen vormen een bedreiging hiervoor.   
 
 
Holland Rijnland speelt hierop in door: 
 Mee te denken met innovatieve landschapsontwikkelingen en financieringmogelijkheden, zoals 

de pilots vrijetijdslandschappen en ecosysteemdiensten (mijn groen – ons groen). 
 
 Belangenbehartiging en lobby bij de provincie te versterken. 
 
 De inzet van de regio in het Groene Hart te bestendigen. 

 
 De mogelijkheden voor een gebiedsfonds beheer te onderzoeken. 

 
 
 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Participatie en arbeidsmarkt 
 
 
Doel 
 Terugdringen jeugdwerkloosheid door jongeren te stimuleren een opleiding af te maken, ze hoger    

op te leiden door langer te scholen en te ondersteunen bij het vinden en houden van een baan. 
 
 Betere aansluiting onderwijsaanbod op de (regionale) arbeidsmarkt. 
 
 Het faciliteren van een infrastructuur voor educatie voor laagopgeleide volwassenen en hen taal- 

en rekencursussen bieden om sociaal, educatief en professioneel redzaam te zijn in de samenle-
ving. 

 
 Hogere arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
 Samenhang in de participatieketen; verhoging van de maatschappelijke participatie in het alge-

meen en de arbeidsparticipatie in het bijzonder. 
 

 
Wat doet Holland Rijnland 
 Faciliteren ambtelijke en bestuurlijke platformfunctie binnen Holland Rijnland gericht op kennis-

uitwisseling en ontwikkeling samenhangend beleid m.b.t. de regionale arbeidsmarkt, gezamenlij-
ke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio en actieplan jeugdwerkloosheid.  

 
 Faciliteren platformfunctie Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Rijn Gouwe t.b.v. afstemming 

tussen ondernemers, onderwijs en overheid. 
 

 Ondersteuning invoering Participatiewet. 
 

 Vraaggerichte inkoop educatietrajecten bij de roc’s. Afstemmen van inkoop educatietrajecten op 
re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteuning. 

 
 Ondersteuning convenant leerling-bouwplaatsen Rijnstreek; garantie opleidingsplaatsen in de 

bouw. Creëren van leerwerkplekken voor jongeren tot 27 jaar, zodat meer jongeren een startkwa-
lificatie halen en/of aan het werk gaan of blijven. 

 
 
Wat is bereikt? 
 Sectorale afspraken over inschakelen leerlingen in de bouw: convenant met de bouwsector Bouwen 
 en opleiden. 

 
 Volwasseneneducatie integraal en samenhangend inzetten met de andere onderdelen van het 
 participatiebudget en de Wmo om bij te dragen aan scholing, werk en participatie. 

 
 Succesvolle actieplannen jeugdwerkloosheid 2009-heden. Holland Rijnland heeft één van de 
 laagste jeugdwerkloosheidspercentages van Nederland. 

 
 Afspraken over integrale werkgeversdienstverlening tussen gemeentelijke afdelingen Werk en 
 inkomen, UWV en sociale werkvoorziening. 

 
Documenten 
 Notitie Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2014 

 
 Convenant Bouwen en opleiden, september 2012 

 
 Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe 
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 Actieplan jeugdwerkloosheid 2009-2011 en activiteitenplannen Jeugdwerkloosheid 2009-heden 
 

 Notitie inzet en aanpak Volwasseneneducatie met ingang van 2013 
 

Trends, ontwikkelingen, kansen: 
 Participatiewet wordt als één van de drie voorgenomen decentralisaties in het sociale domein overgehe-

veld naar gemeenten. Hierdoor wordt de noodzaak om arbeidsmarktbeleid te voeren groter om-
dat gemeenten de opgave krijgen meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar reguliere 
banen te leiden. 

 
 De regio kent op termijn door de vervangingsvraag een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er zal 

vooral behoefte zijn aan personeel met een opleiding op mbo 4 niveau of hoger. Het is van be-
lang om vanuit overheid en onderwijs ten aanzien van de verwachte krapte op de arbeidsmarkt 
(die na de economische recessie goed merkbaar zal zijn) de juiste instrumenten in te zetten om 
hoger gekwalificeerd personeel te krijgen. Optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is daar-
om primaire doelstelling van regionale arbeidsmarktbeleid.  

 
 Rijk zet sterk in op verbetering van de dienstverlening aan werkgevers. Gemeenten en UWV moe-

ten hierin nauw gaan samenwerken. Per arbeidsmarktregio moet een gemeenschappelijke bena-
dering geformuleerd worden. Holland Rijnland heeft een gezamenlijke aanpak voor de drie de-
centralisaties geformuleerd. Voor werk liggen er onder andere dwarsverbanden met de Awbz en 
(passend) onderwijs. Het aanbod dagbesteding sluit nauw aan op activiteiten van de Sociale 
Werkvoorziening (SW). 

 
 Herstructurering van de sector voor de Sociale Werkvoorziening, de SW-sector. Volgens huidige 

plannen kunnen alleen maar mensen met een beperkt arbeidsvermogen hier een beroep doen. 
 
 Het inzetten van Social Return biedt de mogelijkheid meer mensen met afstand tot de arbeids-

markt te plaatsen. Het kan ook benut worden om leveranciers te verplichten bij grote opdrach-
ten leerlingen in te schakelen. 

 
 Het Rijk stelt voor 2013-2014 extra middelen beschikbaar voor voortzetting van de aanpak 
 jeugdwerkloosheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Doel 
Gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben grote ambities voor wonen, economie en natuur & 
landschap en willen concrete stappen zetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Ge-
meenten uit de Leidse Regio en de Bollenstreek hebben daarom het Regionaal Investeringsfonds 
(RIF) opgericht als belangrijke motor voor cofinanciering van bepaalde regionale projecten. Het is 
een uniek fonds in Nederland, omdat gemeenten zelf en solidair 142,5 miljoen euro in vijftien jaar 
bijeenbrengen. Daarnaast staat besluitvorming gepland ten aanzien van de verlenging van het RIF 
met twee jaar om nog eens €37,5 miljoen beschikbaar te krijgen voor de RijnlandRoute. 
Het Regionaal Investerings Fonds zorgt voor de financiering van: 
 
 RijnlandRoute 
 
 HOV-net Zuid-Holland Noord 
 
 Programma ontsluiting Greenport 
 
 Regionaal Groenprogramma 
 
 Herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek 
 
 
Wat doet Holland Rijnland? 
 Beheer van de in het RIF gestorte gelden. 
 
 Bijhouden liquiditeitsbegroting. 
  
 Inning van de gelden bij de twaalf deelnemende gemeenten. 
 
 Belangenbehartiging en leveren van inhoudelijke en financiële bijdragen aan de projecten Rijn-

landRoute, Programma Ontsluiting Greenport, HOV-net Zuid-Holland Noord, Greenport Ontwik-
kelings Maatschappij en Groenprogramma.  

 
 Jaarlijks financieel overzicht bij de jaarrekening, fiattering jaarrekening en Meerjarenprogramma 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, vaststelling uitvoeringsovereenkomsten met clusters van 
gemeenten voor de uitvoering van groenprojecten. 

 
Wat is er bereikt? 
 Met het RIF geven de gemeenten in Holland Rijnland een duidelijk signaal af aan het Rijk en de 

provincie Zuid-Holland. Zij laten hun bereidheid zien ook zelf te investeren in de bereikbaarheid 
en kwaliteit van de regio.  

 
 Tot nu toe heeft het RIF geleid tot een aanzienlijke cofinanciering vanuit het Rijk en de provin-

cie. Ook zat Holland Rijnland vaker aan de onderhandelingstafel, bijvoorbeeld bij de projecten 
RijnlandRoute en het HOV-net Zuid – Holland Noord, uitvoeringsagenda Beleidsvisie Groen van 
de provincie. 

 
 Het RIF leidt tot grote financiële multipliers op investeringen in de infrastructuur, natuur en 

landschap (groen) en herstructurering Greenport, bijvoorbeeld de RijnlandRoute waar een regi-
onale inzet van €75 miljoen heeft geleidt tot een projectbudget van €943 miljoen.  

 
 Dankzij het RIF benaderen de gemeenten hun projecten op een meer projectmatige manier. Dit 

heeft de afgelopen jaren geleid tot een scherpere afbakening en uitwerking van de RIF-projecten 
en de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.  

 
 Sterkere verbondenheid en identiteit in de regio en meer samenwerking tussen de gemeenten. 
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Documenten 
 Beheersverordening Regionaal Investerings Fonds 
 
 Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

 
 Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

 
 Instructie controller 

 
 Treasurystatuut 

 
 Jaarlijks financieel overzicht bij de jaarrekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Ruimtelijke Ordening 

Doel  
Het versterken van de regionale ruimtelijke structuur. De Regionale Structuurvisie (RSV) wordt 
hiervoor als instrument gebruikt. De RSV is het ruimtelijk kader voor de samenwerkende gemeen-
ten waarin is afgesproken:  
 
 Reserveren van grond voor woningen heeft ruimtelijke prioriteit. 
 
 Bebouwing wordt geconcentreerd in de Aaneengesloten Stedelijke Agglomeratie van Katwijk tot 

en met Leiden, langs de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen aan den Rijn en in Alphen aan den 
Rijn.  

 
 De groen-blauwe kwaliteit staat centraal bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
 Blijvende openheid van Groene Hart, Bollenstreek en Duin, Horst en Weide. 
 
 Speerpunt voor de regionale economie: 

o Opschaling van de kenniseconomie op nationaal en internationaal niveau, door uitbrei-
ding van vooral het cluster Bio Science in en om Leiden; 

o Uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollen-
streek, Aalsmeer en regio Boskoop. 

 
 Goede bereikbaarheid is essentieel voor de regio.  
 
Wat doet Holland Rijnland? 
Aanjagen van realisatie doelstellingen RSV, en bewaken van ongewenste ontwikkelingen. O.a. door: 
 
 Ambtelijke en bestuurlijke afstemming plannen voor woningbouw, bedrijventerreinen en kan-

toorlocaties. 
 
 Stimuleren ruimtelijke ontwikkelingen in de verstedelijkte gebieden. 
 
 Scannen lokale structuurvisies en masterplannen grote bouwprojecten 

lobbyen voor het openhouden van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en 
Weide. 
 

 Regionaal beleid in te brengen in de Zuidvleugel, en provinciaal en Rijksbeleid. 
 
 Bijdragen opstellen voor ruimtelijke ontwikkelingsvisies en –plannen van andere overheden  

zoals Randstad2040, Gebiedsverkenning Haarlemmermeer-Bollenstreek, Structuurvisie Mainport 
Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH), provinciaal uitvoeringsprogramma Ruimte. 

 
 Het platform voor gemeenten voor inzet jaarlijkse actualisatie van de Provinciale Structuurvisie 

(PSV). 
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Wat is bereikt?   
 Verstedelijking m.n. in As Leiden-Katwijk, ontwikkelingen in de Oude Rijnzone, openhouden 

waardevolle landschappen (Duin- en Bollenstreek, het Groene Hart en Duin, Horst en Weide. 
 
 Met de provincie is een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Ruimte ontwikkeld. Dit krijgt dit jaar 

verder vorm en wordt gezamenlijk uitgevoerd.  
 
 Jaarlijkse inbreng in actualisatie van de Provinciale Structuurvisie (PSV). 
 
 Gesprekspartner in de Zuidvleugel, voor provincies Zuid- en Noord-Holland en het Rijk. 
 
 
Documenten 
 Geactualiseerde Regionale Structuurvisie (vastgesteld in 2012) 
 
 Provinciale Structuurvisie (Provincie Zuid-Holland, actualisering 2012) 
 
 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie Infrastructuur en Milieu, vastgesteld in 2012) 
 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen 
 Decentralisaties op terrein van ruimtelijke ordening; beleid wordt deels overgelaten aan provin-

cies en gemeenten. 
 
 Rijk legt nadruk op economie; mainports, brainports en greenports. 
 
 Rijksbeleid m.b.t. nationale landschappen en Rijksbufferzones wordt losgelaten, wat gevolgen 

heeft voor o.a. het Groene Hart en Duin, Horst en Weide. 
 
 Mainport Schiphol is van internationaal, nationaal en regionaal belang. Rijk stimuleert de ont-

wikkeling van deze mainport. Ontwikkelingen rond Schiphol hebben effect voor de regio. 
 
 Provincie wil meer sturen op ruimtelijke kwaliteit in plaats van sturen op kwantiteit (aantallen 

woningen, bedrijventerreinen etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Verkeer en Vervoer 

Doel 
Duurzaam verbeteren van de regionale bereikbaarheid, faciliterend aan ruimtelijk-economische 
ontwikkeling en met oog voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid.     
 
Wat doet Holland Rijnland?  
 Beheren Regionaal Investeringsfonds (RIF) en uitvoeren van de afspraken, toezien op besteding 

middelen. 
 
 Afstemming ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en het regionaal OV-programma. 
 
 Lobby voor financiering Duinpolderweg. 
 
 Opzet en lobby voor Corridor N207.  
 
 Regionale belangenbehartiging en lobby bij provincie, Rijk en gemeenten voor o.a.:  

RijnlandRoute, HOV-net Zuid-Holland Noord, Duinpolderweg, OV-concessie.  
 
 Afstemming op Zuidvleugelniveau o.a. over: MIRT, StedenbaanPlus en R-net. 
 
 Coördinatie Brede Doel Uitkering (BDU). Deze subsidie is alleen door tussenkomst van samen-

werkingsorgaan bij de provincie aan te vragen. 
 
 Samen met de provincie werken aan diverse uitvoeringsprogramma’s, o.a.: Uitvoeringspro-

gramma OV-visie, programmaplan Ontsluiting Greenport, programma Corridor N207 en het uit-
voeringsprogramma fiets. 

 
 Actualisatie en beheer van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK); verkeersmodel voor 

alle Holland Rijnland-gemeenten om nut en noodzaak aan te tonen van wijzigingen in of nieuw 
aan te leggen infrastructuur en voor geluid- en luchtberekeningen. 
 

 Uitvoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer/regiotaxi (CVV); o.a. aanbesteding, aanstu-
ren vervoerder. 

  
 Uitvoering Meerjarenplan verkeersveiligheid, o.a. subsidieverlening voor verkeerseducatie.  
 
 Visieontwikkeling N11. 
 
 Benoemen verkeersknelpunten en maatregelen in de regio, in tijdelijke situaties (Keukenhof, 

kust) of meer langdurige knelpunten (zoals Lammenschansplein bij aanleg RijnlandRoute). 
 
 

Wat is bereikt? 
 Definitieve besluitvorming tracé RijnlandRoute.  
 
 Co-financiering RijnLandRoute €943 mln. door Rijk en provincie. 
 
 Definitieve besluitvorming HOV-net Zuid-Holland Noord als opmaat naar integraal uitvoerings-

programma en co-financiering van meer dan €500 mln. door provincie. 
 
 Programma Ontsluiting Greenport opgezet en op onderdelen gerealiseerd (N443).  
 
 €40 mln. extra van de provincie voor Corridor N207, o.a. door lobby.  
 
 N.a.v. regionale OV-visie gesprekspartner over o.a. OV-concessie, implementatie R-net,  spoor-

overleg, realisatie station Sassenheim.  
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 Afname aantal verkeersslachtoffers, zodat het valt binnen de doelstellingen van het landelijke 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. 
 
 Het CVV verzorgt meer dan 280.000 ritten per jaar. 
 
 Elk jaar ruim € 2.800.000 ontvangen aan Brede Doel Uitkering (BDU) van de provincie. Deze 

subsidie is alleen door tussenkomst van samenwerkingsorgaan aan te vragen.  
 
 Gemeente beschikken over adequate basisgegevens over verkeer en milieu. 
 
Documenten 
 Regionaal Verkeer en Vervoer Plan + Uitvoeringsprogramma 
 
 Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek 
 
 OV-visie + uitvoeringsprogramma 
 
 Visie Fiets + uitvoeringsprogramma 
 
 Regionale Investeringsstrategie 
 
 Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2011-2013 
 
 Geactualiseerde Regionale Structuurvisie (vastgesteld in 2012) 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen 
 De bereikbaarheid van de regio is niet goed door het ontbreken van adequate oost-west verbin-

dingen, zowel voor de weg als het openbaar vervoer. Wel zijn hier de afgelopen periode stappen 
in gezet. 

 
 Er moeten goede verbindingen zijn tussen en er moet een goede ontsluiting zijn van ondermeer 

de Brainports (Bio Science Park en ESA ESTEC), de drie Greenports, de Oude Rijnzone en de 
nieuwbouwlocatie Valkenburg. 

 
 De Greenports en Brainports zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het omliggend (provinciale) 

wegennet is echter niet meegegroeid. Investeringen in de infrastructuur in de regio zijn dan ook 
nodig. 

 
 Het vrachtverkeer blijft ondanks de economische crisis sterk stijgen. Daarnaast vind er steeds 

meer export plaats richting de zogeheten BRIC-landen in plaats van naar het Europese achter-
land. Dit vraagt om een duidelijke visie op logistiek en inzet op meer gebruik van het spoor en 
water ten behoeve van het goederenvervoer. 

 
 De N11 blijft door de vormgeving met gelijkvloerse kruisingen een zwakke schakel in het regio-

naal verkeerssysteem. Het is nodig om als gemeenten gezamenlijk met Rijk en provincie een vi-
sie te ontwikkelen op deze verbinding. 

 
 Via het programma HOV-net Zuid-Holland Noord worden de eerste investeringen gedaan op het 

spoor Leiden – Utrecht. Dit is echter nog niet voldoende. Komende tijd wordt met Rijk, provin-
cies en gemeenten geïnventariseerd wat nodig om hier een volwaardige treinverbinding te reali-
seren. 
 

 
 
Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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Wonen 

 
Doel 
Het verbeteren van de balans tussen aanbod en vraag op de regionale woningmarkt.  
 
Wat doet Holland Rijnland 
Hierboven genoemd doel wordt bereikt door: 
 Een gezamenlijke visie op en agenda voor de regionale woningmarkt. 
 
 Een uitvoeringsprogramma waarmee gemeenten bouwplannen kunnen afstemmen. 
 
 Het monitoren van het uitvoeringsprogramma. 
 
 Belangenbehartiging en overleg met Zuidvleugel, provincie en Rijk over speerpunten voor het 

(boven)regionaal woonbeleid (o.a. Valkenburg, Stedenbaanpluslocaties, transformaties en bin-
nenstedelijke locaties, Groene Hart). 

 
 Overleg en uitwisseling van kennis en ervaringen met volkshuisvestingsvraagstukken. 
 
 Kaders te stellen voor een eenvoudig, transparant en efficiënt woonruimteverdeelsysteem. 
 
 Het voeren van het secretariaat van de regionale urgentiecommissie. 
 
 Verdedigen van uniform regionaal huisvestingsbeleid in geval van bezwaar en beroep. 
 
 Advies en beleidsevaluatie woonruimteverdeling o.a. door ondersteuning van de tripartiet be-

leidscommissie Woonruimteverdeling (regiogemeenten, corporaties, huurders). 
 
 Belangenbehartiging gemeenten in overleg met corporaties, zorgaanbieders en –vragers in het 

platform Wonen, zorg, welzijn van de Regionale Commissie Gezondheidszorg. 
 

Wat is bereikt? 
 Eenvoud, rechtsgelijkheid en efficiency in de woonruimteverdeling, met oog voor  

subregionale en lokale verschillen in volkshuisvestingsproblematiek door: 
o Eén (ontwerp)regionale huisvestingsverordening en een verdeelsysteem voor alle vijftien   

regiogemeenten. 
o Een regionale urgentiecommissie die jaarlijks circa 400 urgentieverzoeken behandelt 
o Een regionale bezwarencommissie voor huisvestingszaken 
o Een regulier overleg tussen partijen op de sociale huurmarkt (beleidscommissie) 

 
 Overeenstemming over de uitgangspunten voor een nieuwe regionale woonagenda. 
 
 Marktanalyse op subregionaal niveau als basis voor een nieuw, flexibel  

uitvoeringsprogramma en overleg tussen gemeenten per subregio. 
 

 Structureel regionaal overleg met koepels van huurdersorganisaties en woningcorporaties. 
 
 Doorwerking van regionaal woningbouwbeleid in de provinciale structuurvisie, de verordening 

ruimte en Zuidvleugelprogramma’s (bijvoorbeeld mogelijkheden om te bouwen voor de her-
structurering van de Greenport Bollenstreek). 
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Documenten 
 Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland (2012) 
 
 Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland (medio 2013) 
 
 Regionale woonagenda en uitvoeringsprogramma (verwacht eind 2013/begin 2014) 
 
Bijdrage geleverd aan: 
 Woonvisie en structuurvisie provincie Zuid-Holland 
 
 Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland en Verstedelijkingsstrategie 
 
 Strategie Wonen Groene Hart 
 
 Monitor Wonen, zorg en welzijn (Regionaal bureau gezondheidszorg) 
 
 Monitor Woningbouwplannen provincie Zuid-Holland 
 
 Monitor Stedenbaanplus 

 
 
Trends, ontwikkelingen, kansen 
De woningmarkt verandert: 
 Tijdelijk. Door de crisis is er sprake van vraag uitval. 
 
 Structureel. De vraag verschuift naar kleinere huishoudens waarvan een grotere groep in het 

stedelijk gebied nabij voorzieningen wil wonen. De druk tussen subregio’s verschilt: in het ste-
delijk gebied is die hoger dan in het landelijk gebied. 

 
 De vraag naar (zelfstandig) wonen met zorg groeit. Dat komt door de vergrijzing, de individuali-

sering en de veranderde regelgeving. Oudere mensen willen en moeten langer zelfstandig wo-
nen. De zorg wordt steeds minder in grote intramurale instellingen geleverd en vaker in klein-
schalige woonvormen en thuis. 

 
 Verbetering van de bestaande voorraad en transformatie is een belangrijke uitdaging en kans, 

bijvoorbeeld om het energieverbruik te verminderen.  
 
 Gemeenten kunnen elkaar helpen om in de behoeften te voorzien. Niet elke gemeente kan elk 

gewenst woonmilieu realiseren. Afstemming van bouwplannen is nodig om te voorkomen dat er 
te weinig of de verkeerde woningen worden gerealiseerd. Het regionale woonruimteverdeel-
systeem vergroot de keuzemogelijkheden en kansen voor woningzoekenden op zoek naar goed-
kope huurwoningen. 

 
 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.hollandrijnland.net 
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