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Aan de leden van de gemeenteraden en colleges van de Holland Rijnland-gemeenten   

 

Leiden: 25 april 2013 Contact: Erik Kiers 

Kenmerk: [kenmerk] Telefoon: (071) 523 90 155[doorkiesnummer]  

 E-mail: ekiers@hollandrijnland.net 

 Bijlage: - 

Onderwerp: Besluitvormingsproces Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland - RijnlandRoute 

 

 

Geachte raads- en collegeleden, 

 

Wij willen u graag informeren over de stand van zaken en het besluitvormingsproces ten 

aanzien van de beschikbaarstelling van de 1e en 2e tranche bijdragen uit het Regionaal 

Investeringsfonds (RIF)aan de RijnlandRoute. Eerder hebben wij u geïnformeerd dat dit 

onderwerp geagendeerd staat voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 

2013. Dit blijft voor ons het uitgangspunt. Zeker met het oog op het in juni definitief maken 

van de Rijksfinanciering. Duidelijkheid ten aanzien van de regionale cofinanciering is hiervoor 

van belang. 

 

Op dit moment zijn wij nog in gesprek met de provincie Zuid – Holland. Ook tussen de 

gemeente Katwijk en de provincie lopen nog gesprekken over de nadere inpassing van de 

RijnlandRoute in deze gemeente. Dit zorgt ervoor dat wij toch een voorbehoud moeten maken 

bij het moment van behandeling van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Daarnaast 

kunnen we nu al aan aangeven dat de stukken niet conform de reguliere procesgang uw kant 

op komen, maar als nazending. Wij vragen hiervoor uw begrip. Hieronder informeren wij u 

verder over de huidige stand van zaken.  

 

Besluitvorming tot nu toe  

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 29 november 2012 is vastgesteld dat 

besluitvorming ten aanzien van de 2e tranche RIF ten behoeve van de RijnlandRoute is 

voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2013. Hiermee wordt 

uitvoering gegeven aan het besluit van het Algemeen Bestuur van 12 juni 2012: 

 

1. Kennis te nemen van het feit dat het college van Gedeputeerde Staten op 15 mei 2012 de 

varianten Zoeken naar Balans en Churchill Avenue heeft onderzocht en onderling heeft 

vergeleken en dat deze afweging heeft geleid tot een keuze voor het tracé Zoeken naar 

Balans (in de uitvoeringsvariant Zoeken naar Balans Optimaal); 

2. Vast te stellen dat nut en noodzaak van de RijnlandRoute duidelijk is en dat deze 

verbinding van evident belang is voor de regio Holland Rijnland; 

3. Gelet op de grote consequenties van de uitvoeringsvariant van Zoeken naar Balans voor de 

grondgebiedgemeenten en betrokken inwoners verzoekt het Algemeen Bestuur het 

Dagelijks Bestuur om zich bij de verdere uitwerking van het tracé Zoeken naar Balans 

Optimaal in te spannen voor een zorgvuldige inpassing van het tracé in de 

grondgebiedgemeenten; 

4. In te stemmen met het provinciale voorkeurstracé Zoeken naar Balans, aangezien dit 

besluit past binnen het regionale kader conform eerdere AB-besluiten (28 maart 2007 en 

30 november 2010); 
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5. De intentie uit te spreken om de gereserveerde RIF-middelen van € 37,5 miljoen (1e 

tranche RIF) voor de RijnlandRoute daarmee beschikbaar te stellen voor het 

voorkeurstracé van de provincie; 

6. Het Dagelijks Bestuur verdere besluitvorming voor te laten bereiden in de raden en het 

Algemeen Bestuur met betrekking tot het toevoegen van een additionele bijdrage aan het 

RIF van € 37,5 miljoen (2de tranche RIF), conform besluitvorming in het Algemeen 

Bestuur van 30 november 2010; 

7. Bovengenoemde besluiten van het Algemeen Bestuur kenbaar te maken aan het college 

van Gedeputeerde Staten en aan de minister van Infrastructuur en Milieu.  

 

Nog te agenderen besluitvorming 

Feitelijk dienen de volgende onderwerpen in aparte besluiten voorbereid te worden voor de 

vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2013 om uitvoering te kunnen geven aan 

eerder genoemd besluit: 

 

- Wijzigen beheersverordening Regionaal Investeringsfonds ten behoeve van 2e tranche 

RIF; 

- Geactualiseerde ‘Overeenkomst aanvullende bijdragen RIF’, zoals behandeld in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 november 2010 met daarbij de 

scopewijzigingen voortkomend uit besluit 12 juni 2012 en aangevuld met wijzigingen 

voorwaarden gemeenten door raadsbesluiten; 

- Bestuurlijke overeenkomst Provincie Zuid – Holland en Holland Rijnland aangaande de 

RijnlandRoute, waarin enerzijds de verplichtingen van de provincie tot realisatie van 

de RijnlandRoute en anderzijds de verplichtingen van de regio ten aanzien van de 

bijdrage (€75 mln.) worden vastgelegd. 

 

De twee bestuurlijke overeenkomsten kunnen echter niet los van elkaar worden beoordeeld. 

 

Overeenkomst tussen Holland Rijnland en de gemeenten 

De ‘overeenkomst aanvullende bijdragen RIF’, zoals behandeld in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 30 november 2010 is behandeld in alle gemeenteraden. In enkele 

gemeenteraden zijn toen voorwaarden geplaatst bij de instemming met deze overeenkomst. 

Bij het tracébesluit waarin de keuze is gemaakt voor Zoeken naar Balans Optimaal van 12 

juni 2012 is aan de voorwaarden van een aantal gemeenten voldaan. Daarnaast heeft de 

Commissie m.e.r. een positief besluit afgegeven ten aanzien van het MER. Hiermee is 

invulling gegeven aan de voorwaarden zoals gedefinieerd door de gemeenten Lisse, Noordwijk 

en Teylingen. Daarnaast hebben de gemeenten Hillegom, Oegstgeest geen aanvullende 

voorwaarden gesteld. De gemeente Kaag en Braassem heeft voorwaarden gesteld ten aanzien 

van het Groenprogramma. Aan deze voorwaarden is voldaan en men heeft ingestemd met de 

bijdrage bij raadsbesluit op 29 november 2010. 

 

De voorwaarden van de overige (grond)gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten 

en Zoeterwoude zijn afgedaan of gewijzigd door raadsbesluiten (Voorschoten, Leiderdorp, 

Zoeterwoude) of worden nog gewijzigd door raadsbesluiten in de komende maanden (Leiden, 

Katwijk). Daarnaast dient er in Noordwijkerhout nog definitieve besluitvorming plaats te 

vinden. Na unanieme instemming van de raadscommissie BAM van 25 november 2010 is de 

verwachting dat dit op 30 mei bekrachtigd zal worden in de gemeenteraad van 

Noordwijkerhout. 

 

Hiermee is er sprake van unanimiteit bij alle gemeenten ten aanzien van de bijdrage aan de 

tweede tranche van het Regionaal Investeringsfonds. De ‘overeenkomst aanvullende 

bijdragen RIF’ kan dan ook geagendeerd worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur 

van 26 juni 2013. Wel dienen er een aantal wijzigingen van technische aard te worden 
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doorgevoerd (zie bijlage 2a en 2b). Door het tracébesluit van het Algemeen Bestuur van 12 

juni 2012 is de scope een stuk scherper gesteld. Daarnaast heeft relevante besluitvorming 

plaats gevonden bij het Rijk en de Provinciale Staten van Zuid – Holland ten aanzien van de 

scope, inpassing en financiën. Verder dienen de eerder genoemde besluiten in de diverse 

gemeenteraden te worden opgenomen. Daarnaast zijn er nog enkele vragen ten aanzien van 

het kasritme waar invulling aan dient te worden gegeven. Dit wordt de komende periode 

nader uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan een extra portefeuillehoudersoverleg Verkeer 

en Vervoer dat begin juni wordt gepland. 

 

Overeenkomst tussen Holland Rijnland en provincie 

Daarnaast is er de afgelopen weken samen met de provincie Zuid – Holland een eerste 

concept van de “financieringsovereenkomst RijnlandRoute” opgesteld. De gemeenten Leiden 

en Katwijk zijn hierbij ambtelijk betrokken, gezien hun extra bijdrage van €25 miljoen in de 

2e tranche RIF. Het betreft in het bijzonder afspraken ten aanzien van het betalingsritme. De 

scope van de overeenkomst komt overeen met de tracékeuze Zoeken naar Balans Optimaal 

en de daarbij vastgestelde inpassingsmaatregelen en daarnaast de afspraken zoals in 

Gedeputeerde Staten vastgesteld in het kader van de “Nadere Uitwerking RijnlandRoute”.  

 

Hierin is ruimte gehouden ten aanzien van de daadwerkelijke uitwerking van de N441/N206 

(project Duinvallei), aangezien er momenteel in opdracht van de gemeenteraad van Katwijk 

nog een second opinion wordt uitgevoerd op de inpassing van de RijnlandRoute in Katwijk. 

Afspraak tussen de provincie Zuid – Holland en Katwijk is dat er voor 1 juni duidelijkheid dient 

te zijn over de inpassing in Katwijk. Er wordt in de bestuurlijke overeenkomst een voorbehoud 

opgenomen ten aanzien van een akkoord tussen Katwijk en de provincie Zuid – Holland. 

Feitelijk komt dit er op neer dat dit een ontbindende voorwaarde is op de overeenkomst en 

dat de overeenkomst pas getekend wordt door de regio als beide partijen onderling akkoord 

zijn. 

 

Vervolgplanning 

De komende periode werken wij de bestuurlijke overeenkomsten verder uit in samenwerking 

met de betrokken partijen. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 23 mei zal 

duidelijk zijn of agendering in de vergadering van 26 juni 2013 mogelijk is. Indien dat het 

geval is worden de stukken ter advies voorgelegd aan een extra portefeuillehoudersoverleg 

Verkeer en Vervoer begin juni. De wijziging op de Beheersverordening Regionaal 

Investeringsfonds wordt dan schriftelijk of in het reeds geplande extra PHO voorgelegd aan de 

portefeuillehouders Bestuur & Middelen. 

 

Wij informeren u zo spoedig mogelijk na 23 mei over het vervolgproces. 

 

 

Hoogachtend, 

het Dagelijks Bestuur 

Holland Rijnland, 

de secretaris,    de voorzitter, 

 

 

 

 

R. van Netten    H.J.J. Lenferink 


