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Tijdens de Commissie Ruimte van 17 mei 2011 heeft BBL een 7 tal vragen gesteld. Wij vragen het college 
wat de actuele stand van zaken is wat betreft het antwoord op vraag 7. 
 
Inleiding vraag 17 mei 2011: 
Op 5 mei (2011) stond in het Leidsch Dagblad een artikel waarin melding werd gemaakt van het feit dat 
het CDA in de gemeente Kaag en Braassem de bijdrage aan het RIF t.b.v. de RGL wil 
terug krijgen van Holland Rijnland. Op de website van Holland Rijnland staat bij het onderwerp regionale 
structuurvisie het volgende over de bijdrage aan de RGL: 
• het fonds is alleen bedoeld voor de hierboven genoemde maatregelen. 
• als een project onverhoopt niet gerealiseerd wordt zodat de regionale bijdrage 
vervalt, dan worden de middelen teruggestort naar de gemeenten. 
Vraag 7: 
Is er enig zicht op de termijn waarop Holland Rijnland de bijdrage RGL aan de 
gemeenten zal terug betalen? 
Antwoord: 
Het college heeft kennis genomen van het voornemen in het collegeakkoord van de nieuwe 
coalitie in de provincie. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Onduidelijk is nog of GS ook in 
gaat stemmen met deze keuze en welke effecten dit besluit dan heeft. Het college vindt het 
daarom nog te vroeg om conclusies te trekken op basis van het geschrevene in het 
provinciale coalitieakkoord. Vooralsnog houdt het college zich aan de besluitvorming zoals die 
is geweest in regionaal verband. 
Daarbij is het zo dat in de verordening die hoort bij het RIF gesproken wordt over een 
regionale bijdrage aan de Rijngouwelijn West. De tekst in het coalitieakkoord spreekt over het bestaande 
tracé van de NS, dat deel valt onder RGL-Oost. Daarnaast spreekt de 
verordening over een RGL in de vorm van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding. 
Daarbij is niet gezegd dat het een tramverbinding moet zijn. Op dit moment is er nog geen sprake van dat 
er geen HOV komt. 
Het college volgt de effecten van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe provinciale coalitie en zodra meer 
duidelijk is over de daadwerkelijke keuze en de effecten daarvan, zal zij in regionaal verband in 
afstemming met uw raad vooraf, besluiten nemen 
 

Antwoord: Het College is voorstander van goed openbaar vervoer. Deze ambities zijn regionaal 
vastgelegd in de OV-visie Holland Rijnland. Deze visie is door de Provincie overgenomen in haar 
vernieuwde plannen rondom HOV in de regio. Deze plannen en bijbehorende afspraken passen binnen de 
randvoorwaarden die in het RIF gesteld zijn. Hierover heeft de regiocommissie op 12 december 2012 



 

 

gesproken naar aanleiding van de evaluatie van het RIF Holland Rijnland dat als agendapunt werd 
behandeld tijdens de Algemeen Bestuursvergadering Holland Rijnland

1
 van 19 december 2012. Het AB 

stemde in met de evaluatie met daarin opgenomen de aanpassing van het HOV. Het College ziet derhalve 
geen redenen om een discussie rondom teruggave van de RIF bijdrage te starten.  
 
 

                                                
1 Uit de evaluatie RIF Holland Rijnland: RijnGouwelijn: er is een projectovereenkomst afgesloten in de 
vorm van een bestuursovereenkomst (RijnGouwelijn - West). Hier lag ook een programma aan ten 
grondslag. De huidige coalitie heeft een andere visie op regionaal (H)OV en stelt een conceptwijziging 
voor onder de noemer HOV-net Zuid – Holland Noord. In de vergadering van 12 juni heeft het Algemeen 
Bestuur van de regio Holland Rijnland ingestemd met de hoofdlijnen van deze conceptwijziging. Daarnaast 
heeft zij het Dagelijks Bestuur opgedragen om een nieuwe bestuursovereenkomst met de provincie Zuid – 
Holland voor te bereiden met als uiteindelijk doel de realisatie van het HOV-net Zuid – Holland Noord. 
Deze overeenkomst ligt voor in het Algemeen Bestuur van 19 december 2012 en vervangt de huidige 
bestuurlijke overeenkomst RGL - West. Hiermee wordt voldaan aan alle voorwaarden conform het RIF. 
 
 


