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Regionaal	Investeringsfonds	

 

Onderzoeksopzet 

 

 

15 januari 2013 

1. Inleiding 

 

In januari 2006 hebben de colleges van Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het 

Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om 

de volgende projecten: 

o de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4/A44 en de N206 bij Katwijk); 

o de RijnGouwelijn (hoogwaardig openbaar vervoer-verbinding tussen Gouda en de kust voor zover het 

betreft het traject van deze verbinding tussen Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk); 

o de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4 ; 

o het Offensief van Teylingen voor de versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek; 

o de realisatie van het regionale groenprogramma (inclusief projecten in het Groene Hart). 

 

Het betreft drie infrastructuurprojecten en twee projecten die de leefbaarheid en de 

omgevingskwaliteit in de regio verbeteren
1
. Om realisatie van deze projecten dichterbij te brengen 

heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een investeringsstrategie uitgedacht. Onderdeel van 

deze strategie is het instellen van een fonds dat de middelen beheert die de deelnemende 

gemeenten als bijdrage aan de vijf projecten opbrengen. Dit fonds (het Regionaal Investeringsfonds – 

RIF) is in 2008 tot stand gekomen en is ondergebracht bij Holland Rijnland. In zowel de begroting als 

het jaarverslag van Holland Rijnland wordt onder het programma ‘Bestuur en Middelen’ beperkt 

aandacht besteed aan het RIF. Zie de bijlage voor meer achtergrondinformatie over het RIF. 

2. Aanleiding 
 

In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeente gezamenlijk ruim € 140 miljoen in 

het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om ten behoeve van het project 

Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5 miljoen naar € 75 miljoen. De bijdragen aan 

het fonds maken een substantieel deel uit van de begroting van deze gemeenten. Door verschillende 

externe oorzaken staat daarnaast de financiële positie van gemeenten onder druk. Onder ander is 

daarmee de vraag aan de orde hoe gemeenten de komende jaren de toegezegde bijdragen aan het 

                                                           
1
 Voor de drie infrastructurele projecten heeft Holland Rijnland vooral de taak de gestorte gelden goed te 

beheren. Voor de twee groenprojecten besluit Holland Rijnland daarnaast ook over de aanwending van de 

middelen. 

http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/rijnlandroute
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijngouwelijn/rijngouwelijn
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rvvp/rvvp
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/ruimtelijke-ordening/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/ruimtelijke-ordening/greenport-duin-en-bollenstreek/greenport-duin-en-bollenstreek
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/natuur-en-landschap/regionaal-groenprogramma/regionaal-groenprogramma
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fonds in de eigen begrotingen verwerken. Voor gemeenteraden is het bovendien niet altijd 

doorzichtig hoe dit geld precies wordt besteed en welke ruimte er nog is voor sturing en controle.  

3. Soort onderzoek 
 

Het gaat om beleidsevaluatie en feitenonderzoek.  

 

Eerder uitgevoerd onderzoek 

In de beheersverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland is een evaluatiemoment in 

2012 voorzien. Deze evaluatie is in de vorm van een adviesnota in december 2012 aan het Algemeen 

Bestuur aangeboden
2
.  

4. Reikwijdte en afbakening 

 

De periode van het onderzoek strekt zich uit van 2007 tot heden. De aan het onderzoek 

deelnemende gemeenten zijn Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, 

Teylingen,  Voorschoten en Oegstgeest. 

5. Doel van het onderzoek 
 

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoeverre Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend 

uitvoering geeft aan de taken rond het Regionaal Investeringsfonds. 

Onderdeel daarvan is inzicht te krijgen in de bestedingen van het RIF en de mogelijkheden voor 

gemeenteraden voor sturing en controle. 

6. Onderzoeksvragen 
 

Bovenstaand doel is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 

• Welke taken heeft Holland Rijnland ten aanzien van het RIF en op welke wijze zijn die 

vastgelegd? 

• Welke bestedingen hebben plaatsgevonden en zullen komende tijd plaats vinden? 

Daarbij ook aandacht voor hoe met de toegezegde gelden omgegaan wordt als één of 

meerde projecten niet doorgaan. 

• Hoe verloopt de besluitvorming over beleid en beheer van het RIF? 

Welke besluiten zijn door Holland Rijnland genomen over beleid en beheer? 

• Hoe is het subsidiebeleid rond de groenprojecten vormgegeven en wat zijn de effecten van 

dat beleid? 

• Hoe is de verantwoording aan de gemeenteraden over de besluitvorming en bestedingen 

geregeld? 

Welke informatie wordt daarbij verstrekt aan de gemeenteraden, via welke kanalen, met 

welke regelmaat? 

                                                           
2
 Het gaat om een lichte evaluatie die de doelstelling van het hier beschreven onderzoek niet raakt. 
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• In welke mate is sprake van een doelmatige uitvoering van de taken? 

Hoe verhouden de beheerkosten van het RIF zich met die van vergelijkbare fondsen? 

• Kunnen de raden van de deelnemende gemeenten met de reguliere informatie de sturende 

en controlerende rol uitoefenen? 

7. Onderzoeksmethode 
 

Het antwoord op de onderzoeksvragen wordt verkregen door dossierstudie en interviews. 

8. Onderzoeksaanpak en taakverdeling 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamer Noordwijk, die als penvoerder 

optreedt namens de samenwerkende rekenkamers. Het onderzoek zal worden begeleid door een 

daarvoor ingestelde werkgroep. De werkgroep bestaat uit: 

• Wim Eiselin (rekenkamercommissie Hillegom, Lisse, Noorwijkerhout) 

• Irene Gerrits (rekenkamer Leiderdorp) 

• Marieke Gorrée (rekenkamercommissie Leiden) 

• Ab Reinders (rekenkamer Noordwijk) 

• Rini Teunissen (rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest) 

• Cor Visser (rekenkamercommissie Teylingen) 

 

Het onderzoekmatige werk zal door een onderzoekbureau met gedegen financiële kennis worden 

uitgevoerd. De gemeenten of rekenkamers kunnen een deel van de voorbereiding en ondersteuning 

voor hun rekening nemen. 

 

Verder uitgewerkt: 

ondersteuning aankondiging onderzoek 

dossiers opvragen 

plannen interviews 

ambtelijk en bestuurlijk (weder)hoor 

 

gemeenten / rekenkamers 

dossierstudie dossiers van gemeenten 

en van Holland Rijnland 

 

onderzoekbureau 

interviews zie volgende paragraaf voor te 

interviewen personen 

onderzoekbureau, eventueel met 

één of twee leden van het 

onderzoekteam 

 

rapportage bevindingenrapportage 

 

onderzoekbureau 

conclusies en 

aanbevelingen 

concept onderzoekbureau 

 

 

Bij maximaal 5 onderzoekbureaus met relevante ervaring en kennis worden offertes aangevraagd. 
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9. Inzet vanuit de ambtelijke organisatie en Holland Rijnland 
 

Dossiers aanleveren en interviews afgeven. 

Te interviewen personen: 

• College- en raadsleden in het Algemeen Bestuur (maximaal 2); 

• Portefeuillehouder in het DB (pho Verkeer en Vervoer); 

• Verantwoordelijke (directeur) binnen Holland Rijnland; 

• Raadsleden van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten (maximaal 2 per gemeente); 

• Eventueel enkele anderen op voorstel van het onderzoeksbureau. 

10. Planning 
 

Het onderzoek kan begin 2013 starten. De onderzoekswerkzaamheden zijn halverwege 2013 

afgerond. Daarna volgt het ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor. Het eindrapport zal in 

oktober 2013 aan de raden worden aangeboden. 

11. Budget 
 

Voor de werkzaamheden van het onderzoekbureau is een bedrag van maximaal € 20.000 

beschikbaar (excl. btw).  

12. Communicatie 

 

Het onderzoek mondt uit in een bondige rapportage met heldere en bruikbare conclusies en 

aanbevelingen. Het rapport zal worden gepresenteerd aan de raadsleden van de deelnemende 

gemeenten. De presentatie is in samenwerking met de onderzoekers. 

De rekenkamercommissies voorzien de volgende opbouw van het onderzoeksrapport: 

Onderdeel verslag Inhoud 

Samenvatting Samenvatting van de conclusies en aanbevelingen, opzet en probleemstelling (zoveel 

mogelijk los leesbaar van de onderzoeksrapportage). 

Inleiding Bevat: 

Aanleiding onderzoek 

Opzet onderzoek (probleemstelling en deelvragen) 

Analysekader en normen 

Onderzoeksaanpak 

Feitenrapportage Feitelijke beschrijving van de onderzoeksbevindingen 

Conclusies  De conclusies geven antwoord op de onderzoeksvragen en worden onderbouwd aan de 

hand van de onderzoeksbevindingen (feiten), waarbij een relatie wordt gelegd met het 

normenkader. 

Aanbevelingen Op basis van de conclusies worden aanbevelingen geformuleerd aan zowel raad als 

college van de deelnemende gemeenten. 

Bijlagen • Uitgebreid normenkader 

• Gebruikte algemene stukken en kennis 

• Gebruikte stukken van de gemeenten 

• Geïnterviewde personen 

• Eventueel relevante bijlagen naar eigen inzicht 

 

Direct na uitbrengen van het rapport zullen de rekenkamercommissies een persbericht doen uitgaan.
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Bijlage: Informatie over het Regionaal Investeringsfonds 

 

In 2002 hebben de toenmalige SDB en Leidse Regiogemeenten samen met de Provincie Zuid-Holland 

het Programma van Afspraken ondertekend. Daarin staan veertien afspraken waarmee de 

belangrijkste ambitites voor de regio zijn vastgelegd. Voor een aantal afspraken geldt dat deze binnen 

de huidige (financiële) kaders zijn te realiseren of dat de inzet grotendeels geleverd moet worden door 

marktpartijen, zoals bij de realisatie van woningen en kantoren. Er zijn echter ook afspraken waarvoor 

grote publieke investeringen nodig zijn die de draagkracht van gemeenten ver overstijgen. 

 

Vijf projecten 

In januari 2006 hebben de colleges van Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het 

Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om 

drie infrastructuurprojecten en twee projecten die de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit in de regio 

verbeteren. Om realisatie van deze projecten dichterbij te brengen heeft het Dagelijks Bestuur een 

investeringsstrategie uitgedacht. 

Het gaat om de volgende projecten: 

� de Rijnlandroute (de wegverbinding tussen de A4/A44 en de N206); 

� de Rijn-Gouwelijn (hoogwaardig openbaar-vervoerverbinding tussen Gouda en de kust voor zover 

het betreft het traject van deze verbinding tussen Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk); 

� de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4 ; 

� het Offensief van Teylingen voor de versterking van de Greenport ; 

� de realisatie van het regionale groenprogramma (incl. projecten in het Groene Hart); 

 

Het betreft alle projecten waar voor cofinanciering van Provincie en/of Rijk vereist is. De totale 

investeringslast varieert van € 750 mln. tot maximaal € 4,5 mld. Deze bandbreedte is onder andere het 

gevolg van het verschil aan kwaliteitseisen die aan de infrastructurele projecten kunnen worden 

gesteld. In de huidige wetgeving en praktijk is het uitgesloten dat het Rijk of de Provincie hiervoor geld 

zal reserveren zonder dat er een regionale bijdrage tot stand komt. Vanwege de ambities van de regio 

qua wonen, economie en milieu & landschap, hebben de gezamenlijke colleges van Holland Rijnland 

met elkaar geconstateerd dat een totale bijdrage van € 142,5 mln. aan de vijf projecten nodig is in de 

periode 2008-2022. Deze bijdrage geldt als maximale inspanning van de regio om de projecten te 

realiseren. 

 

Bijdragen per project 

Hieronder is de € 142,5 miljoen opgesplitst naar de afzonderlijke projecten. De middelen zijn 

geoormerkt, waardoor deze ook echt ten goede komen aan het desbetreffende project. 

 

 

Bijdrage per project 

 As Leiden Katwijk  

  Rijnlandroute € 37,5 mln. 

  Rijn-Gouwelijn (West) € 37,5 mln. 

http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/rijnlandroute
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijngouwelijn/rijngouwelijn
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rvvp/rvvp
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/ruimtelijke-ordening/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/ruimtelijke-ordening/greenport-duin-en-bollenstreek/greenport-duin-en-bollenstreek
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/natuur-en-landschap/regionaal-groenprogramma/regionaal-groenprogramma
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 Greenport 

 Noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4 € 37,5 mln.  

 Offensief van Teylingen € 10,0 mln. 

 Milieu en Landschap (incl. Groene Hart) € 20,0 mln. 

    

Bijdrage regio € 142,5 mln. 

  

Uitgangspunten overeenkomst 

De uitgangspunten van de overeenkomst zijn: 

� het fonds is alleen bedoeld voor de hierboven genoemde maatregelen; 

� het betreft een pakket van maatregelen waarvan de effecten in de gehele regio merkbaar en 

voelbaar zullen zijn; 

� het principe van regionale solidariteit is leidend bij de verdeling van de lasten over de gemeenten; 

� de draagkracht van gemeenten staat onder druk. Elk college deelt de mening dat op basis van 

solidariteit elke gemeente de plicht heeft om in de periode 2008-2022 de gevraagde bijdrage te 

realiseren; 

� de verdeelsystematiek is gebaseerd op het aantal inwoners, het aantal nieuw te bouwen woningen 

en de te realiseren vierkante meters kantooroppervlak per gemeenten; 

� woningen en kantoren die in het kader van de W4 en/of de Rijn-Gouwelijn Oost worden 

aangeslagen, worden niet dubbel belast; 

� de bijdrage per gemeente komt tot stand door een jaarlijkse storting in het fonds, met ingang van 

2008 en doorlopend tot 2022; 

� de bijdrage is gebaseerd op prijspeil 2007 en wordt niet geïndexeerd; 

� om de instelling van het fonds formeel mogelijk te maken is de gemeenschappelijke regeling 

Holland Rijnland gewijzigd; 

� er geldt een maximale bijdrage per project. Deze is totstandgekomen op basis van ervaringscijfers. 

Zo is de maximale bijdrage aan de infrastructuurprojecten vastgesteld op € 37,5 mln. per project, 

hetgeen een derde is van de bijdrage die de Provincie/regio moeten bijdragen aan soortgelijke 

projecten op grond van de financiële systematiek van het Rijk (de systematiek gekoppeld aan de 

zogenaamde Brede Doel Uitkering of BDU); 

� als een project onverhoopt niet gerealiseerd wordt zodat de regionale bijdrage vervalt, dan worden 

de middelen teruggestort naar de gemeenten; 

� niet iedere maatregel zal in hetzelfde tempo gerealiseerd worden. Zowel in de uitwerking van de 

individuele projecten als in de afspraken met Provincie en Rijk zullen deze tempoverschillen tot 

uiting komen. Voor de regio blijft de pakketgedachte het uitgangspunt, maar het is onwaarschijnlijk 

dat de afspraken met Provincie en Rijk in één keer over het hele pakket zullen gaan; 

� bij de uitwerking van de infrastructuurprojecten streeft de regio naar een hoogwaardige inpassing in 

de omgeving; 

� in 2012 wordt de werking van het fonds geëvalueerd. 
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Verdeelsystematiek 

Op basis van deze uitgangspunten is een verdeelsystematiek ontworpen. Deze kent drie onderdelen, 

te weten het aantal nieuw te bouwen woningen, het aantal te realiseren vierkante meters 

kantooroppervlak en het aantal inwoners per gemeente. Hierbij zijn de volgende peildata en aantallen 

gebruikt: 

� Inwoners: het aantal inwoners per 1 januari 2005. De bijdrage per inwoner bedraagt € 245,- voor de 

gehele periode. 

� Nieuwbouwwoningen: het aantal nieuw te bouwen woningen zoals opgegeven door de gemeenten 

op 5 september 2006. Deze aantallen zijn bestuurlijk vastgelegd in de Woonvisie van de regio, die 

het Algemeen Bestuur op 20 december 2006 heeft vastgesteld. Op deze cijfers is een correctie 

toegepast. Dat was nodig omdat een deel van de afspraken over woningbouw in de regio reeds is 

gerealiseerd; omdat de periode waarop het fonds van toepassing is (2008-2022), afwijkt van de 

periode(s) waarvoor woningbouwafspraken zijn gemaakt (2005-2010 en 2011-2020) en omdat de 

opgaven van de gemeenten een zekere mate van overplanning kennen. Daarnaast zijn de 

woningen die reeds belast worden voor de projecten W4 en RGL-Oost niet meegenomen in de 

verdeelsleutel. In de bijlagen bij de overeenkomst is een notitie opgenomen waarin precies is 

beschreven hoe deze correctie is toegepast. Per woning is een bijdrage van € 2000,- vastgesteld 

voor de gehele periode. 

� Kantoren: de vierkante meters kantoren die in de kantorenstrategie door het Algemeen Bestuur van 

15 februari 2006 zijn vastgesteld. Vierkante meters kantoor die reeds belast worden voor de 

projecten W4 en RGL-Oost zijn niet meegenomen in de verdeelsleutel. Per vierkante meter 

kantooroppervlak is een bijdrage van € 50,- voor de gehele periode gerekend. 
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Financiële aspecten 

Op basis van de verdeelsystematiek is hieronder een berekening weergegeven van de totale kosten 

en de kosten per jaar per regiogemeente. De looptijd van het investeringsfonds is van 2008-2022. 

 Gemeenten Bijdrage totaal  Bijdrage per jaar  

 Alkemade  5.532.974  368.865

 Hillegom  6.451.900  430.127

 Katwijk  26.465.062  1.764.337

 Leiden  46.149.773  3.076.652

 Leiderdorp  8.565.333  571.022

 Lisse  6.143.504  409.567

 Noordwijk  8.780.227  585.348

 Noordwijkerhout  5.679.877  378.658

 Oegstgeest  6.013.198  400.880

 Teylingen  10.978.572  731.905

 Voorschoten  8.586.303  572.420

 Zoeterwoude  2.468.255 164.550

 Subtotaal 141.814.978 9.454.332

 Rentecorrectie 685.022 45.668

 Totaal  142.500.000  9.500.000

De bijdrage is verschuldigd met ingang van het jaar 2008. 

 

2e tranche RIF t.b.v. RijnlandRoute 

Eind 2010 is aan de gemeenteraden van de RIF-gemeenten de vraag voorgelegd of men bereid is om 

naast de 1e tranche van 37,5 mln. euro nog een 2e trache van 37,5 mln. euro toe te voegen, 

waarmee de regionale bijdrage voor deze weg op 75 mln. euro komt. 

Op dinsdag 30 november heeft het Algemeen Bestuur vergaderd over onder ander de financiering van 

de RijnlandRoute. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 november jl. is besloten dat de 

regio extra bijdraagt aan de RijnlandRoute. De gemeenten Leiden en Katwijk betalen hiervan 

gezamenlijk 25 miljoen euro. Alle gemeenten die meedoen aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) 

werd gevraagd 12,5 miljoen euro bij te dragen. De gemeente Leiderdorp kon hier niet mee instemmen 

maar de overige gemeenten wel. De gemeente Voorschoten heeft wel als voorwaarde voor haar extra 

bijdrage gesteld dat de Churchill Avenue-variant wordt aangelegd. De gemeente Voorschoten 

onderzoekt op dit moment de mogelijkheid of voor de realisatie van de Churchill Avenue nog een 

extra bijdrage kan worden geleverd. 

Door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is daarbij bepaald dat de regionale bijdrage alleen 

wordt toegekend als de RijnlandRoute voldoende verkeersdoorstroming biedt tussen de A4 en de 

aansluiting van de N206 in Katwijk. Dit moet blijken uit de verkeers-berekeningen in het kader van 

de MER.   
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Bijlage 

Internetlinks naar documenten betreffende Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland 

 

• Raadsbesluiten Regionaal Investeringsfonds (RIF) 2007 

 

� Brief aan de Minister inz. financiering Rijnlandroute door aanvullende bijdrage Regionaal 

Investeringsfonds 

� Brief aan Gedeputeerde Staten inz. financiering RijnlandRoute door aanvullende bijdrage 

Regionaal InvesteringsFonds 

� Persbericht: Holland Rijnland vertaalt noodzaak aanleg van RijnlandRoute in forse extra 

bijdrage, 01 december 2010 

� Brief van de voorzitter inz. financiering Rijnlandroute door aanvullende bijdrage RIF 

o Bijlage: Brief aan Kaag en Braassem inz. mogelijkheden groenprogramma 

� AB-voorstel RIF-bijdrage 30-11-2010 

� Bestuursovereenkomst aanvullende bijdrage RIF 

� Bijlagen: Op zoek naar balans (Varianten A, F en Churchill Avenue) 

� Brief aan de colleges van de RIF-gemeenten inz. aanvullende financiering Rijnlandroute 

 

 

http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/regionaal-investeringsfonds/raadsbesluiten-inzake-het-regionaal-investeringsfonds-rif
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/20101202-brief-aan-minister-im-inzet-rijnlandroute.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/20101202-brief-aan-minister-im-inzet-rijnlandroute.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/rif-versie-2-dec-2010.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/rif-versie-2-dec-2010.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/extra-bijdrage-regio-tbv-rijnlandroute-1.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/extra-bijdrage-regio-tbv-rijnlandroute-1.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/voorzittersbrief-m-b-t-ab-voorstel-financiering-rijnlandroute-door-aanvullende-bijdrage-regionaal-investeringsfonds.pdf
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/mogelijkheden-groenprogramma-voor-kaag-en-braassem-fractievoorzitters-raad.pdf
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/ab-voorstel-rif-bijdrage-111010.doc
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/bestuursoverenkomst-extra-bijdrage-rif.pdf
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/bijlage-2-5b-ab-voorstel-rif-hr-pp1-5.pdf
http://www.hollandrijnland.nl/Ruimtelijke_agenda/verkeer-en-vervoer/rijnlandroute/colleges-rif-gemeenten-aanvullende-financiering-rijnland-route.pdf

