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Gemeente
Lelderrglolrp

Beleid, Regio
(071) 5454836
A.Nierop@leiderdorp.nl

iGemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone
Het dagelijks bestuur i

t.a.v. de secretaris de heer RN. van der Wijk
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

datum : 4 november 2014 i

kenmerk : Z/ 14/0069410 13399
bmage : -

betreft : evaluatie Gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone

Geachte heer Van der Wijk,

Op 16 oktober ontvingen wij uw brief over de evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Oude
Rijnzone met uw verzoek aan ons om te zorgen voor een zienswijze hierop. Wij hebben in
onze collegevergadering van 4 november 2014 hierover gesproken. Met deze brief geven wij
u onze zienswijze.

Leiderdorp heeft regionale samenwerking hoog in het vaandel staan. Ons college is van
mening dat de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone in het belang
is van alle deelnemers. Ten eerste om de uitvoering van de projecten te monitoren en te
realiseren en ten tweede om als samenwerkende gemeenten naar buiten toe als eenheid te
kunnen optreden in de belangenbehartiging van onze te onderscheiden projecten.

Wij stemmen in de uw aanbevelingen waarin uw voorstelt dat
1„ de regeling voort te zetten tot 31 december 2019 ( Art. 38); of zoveel eerder als

projecten zijn afgerond.
2. om de regeling aan te passen waarbij de focus van de GR komt te liggen bij de

bewaking van het programma, de fasering en de kwaliteit van de projecten waarvoor
financiële middelen uit het Regionaal lnvesteringsfonds “De Oude Rijnzone”
beschikbaar zijn of worden gesteld.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Arnoud
Nierop, via 071-5454836 of per mail a.rlierog@teiderdorg.nl
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College van burgemeester en wethouders van i

í Qnë
de gemeente Leiderdorp

l

Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP

Gerneensczhappelijke Regeling De iflude Rijnzone
lioetlooe 13

2400 AA Alphen aan den Rijn
Correspondentie-l› en bezoekadres eetretans

íïštadhuispiein l
Alphen aan den Rijn

Llvv ltenrnerk Uw briei van: tine kenrnerk Alphen aan den Rijn
ORZ/2014/030 13 oktober 2014

Betreft:
Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Het dagelijks bestuur De Gemeenschappelijke Regeling De Gude Rijnzone heeft op
8 oktober jl. ingestemd met de ontwerprapportagerapportage 2013 Evaluatie
Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone. U treft de ontwerprapportage hierbij aan
om aan uw vertegenwoordigende organen voor te leggen voor een zienswijze.

Zienswijzen vertegenwoordigende organen
Ik verzoek u er voor te zorgen dat zienswijzen van uw vertegenwoordigende organen
op deze ontwerprapportage Evaluatie uiterlijk 6 november 2014 in het bezit zijn van
de secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling.

Vervolgens legt het dagelijks bestuur de ontwerprappoitage, inclusief de opvattingen
van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers, op 20 november 2014 ter
vaststelling voor aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De
Oude Rijnzone.

Uittreden
Bij eerdere behandelingen van het voorstel rondom de evaluatie van de
Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemers geconcludeerd dat de rol van de
GR verandert. De GR zal zich richten op het monitoren en bewaken van de afspraken
die gemaakt zijn in het kader van de afgegeven beschikkingen voor projecten in het
gebied. De provincie heeft aangegeven dat deelname aan de GR in de nieuwe rol van
de GR niet voor de hand ligt en zal daarom haar deelname aan de regeling niet
continueren.

E-Llankrelatie: bank i~leder'laridr~;e Gemeenten
Rekenlpäišii›,r,rà:rif|;àa2}2f`i.§i.,iL§2iQ0/l

išemeenairghappeiijk Regeling Ue Oude Rijrrzone ie een aamenwerkirigsverband tuaaen de gemeenten teiderciorp, Zoeterwoude,
Alphen den Rijn, iäodegraven-Reeuwijk en de provincie Zoid~~l~lolland. lie gemeente Leiden en het rioogheemraadsichap van
Rijnland xijn advieeor van deze gerneenaichappelijke regeling
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Conform artikel 35, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen deelnemers na
de voltooiing van de Evaluatie desgewenst een verzoek tot uittreding indienen.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzorie
namens deze

De secretaris van cie Oude Rijnzone
if fíï**ïI“

,
f¿ï "/i¿ixi\\\ifgj/l\„ii,l„iik\li šïzi.
“\„;,:;„„„-Wi-«ïi~i

Ing. P.N. van der Wijk
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ßijleige : 0i'itwergragp0rtege 2013/20% Evaluatie Gerneenecnaeeeiljlce Regeling Oiude liiljinzwie

lšleriltreiatiez äeinia lxletïlerlemcíseGemeenten

Rekenl@â r@å§„§l„62„904

Gerrieenecneppeliik Regeling Be Oiicle Rijnzene ie een eemenwerkingevertieiml l„i„lss~:en cie gerrieenten Leiderdørp, Zeeterwoude,

Alplier: een een Ftljn, lšoizlegravenwleeuwijlc en de provincie Zl„iid»i~lellem:i„ De gemeente Leitleri en net Heøgheemreedeenaw vee

Rijnland ,ziyri etšvisetzr" van deze gemeenschappelijke regelirig.
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Ontwerprapportage Evaluatie 2013/2014 Gemeenschappelüke Regeling De Oude Rünzone

1. Voorwoord

2. Algemeen
2.1 Doe! evaluatie
2.2 Werkwijze
2.3 Vi}f evaluatievragen

3. Conclusies

4. Aanbevelingen

5. Vervolg

oktober 2014
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1. Voorwoord
Voor u ligt de rapportage over de evaluatie van de gerrieenschappeiijke regeling De Oude Rijnzone.

Geconetateerd is dat een groot aantal doelen is bereikt maar dat de uitvoering van de projecten nog niet is

voltooid. De deelnemers hebben daarom gelijktijdig met de evaluatie gesproken over cie periode na de

huidige looptijd van de regeling. Voorgesteld wordt om de regeling na 31 december 2014 voort te zetten

waarbij de taken van de regeling worden aangepast. De regeling zal zich alleen nog bezig houden met het

monitoren van de in de afgeiopen periode afgegeven beschikkingen en de voortgang van de projecten.

Voor het continueren van de regeling zal een separate procedure worden gevolgd.

2. Algemeen
Volgens artikel 33 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling ORZ hebben de deelnemers (de aan de

regeling deelnemende gemeenten en provincie) zich verplicht om de toepassing en werking van de

regeling uiterlitk31 augustus 2012 te evalueren. Het Algemeen Bestuur heeft op 12 juni 2012 besloten

deze datum te verlengen tot 31 augustue 2013,

Door het Algemeen Bestuur ie een regeling vastgesteld, volgens welke procedure de evaluatie zal

plaatsvinden.
in de hierna volgende paragrafen is het doel van de evaluatie vastgelegd Tevens zijn de belangrijkste

evaluatievragen benoemd.

2.1 Doel van de evaluatie ORZ volgene de gemeenschappelijke regeling

Volgens het tweede lid van artikel 33 GR ORZ heeft de evaluatie tot doel na te gaan:

a. ot, en zo ja in welke mate de in de gemeenschappelijke regeling getorrnuteerde doelstellingen zijn

behaald;

b. of, en zoja in welke mate de in de gemeenechappelijke regeling vastgelegde overdracht van

taken en bevoegdheden, in het licht van de doelstelling van de regeling, aanpassing behoeft;

c. of, en zo ia onder welke voorwaarden de regeling na afloop van de looptijd (de ORZ heeft een

looptijd tot 31 december 2014) alsnog dient te worden voortgezet.

2.2 Werkwijze

De secretarie is belast met de voorbereiding van de evaluatie. Hij heeft een interviewronde langs de

ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers aan de GR De Oude Rijnzone gehouden . De

evaluatievragen zijn uitgewerkt en vervat in voorlopige conclusies en aanbevelingen. Deze conclueiee en

aanbevelingen zijn met de individuele leden van het Dagelijks Bestuur besproken. De uitkomsten hiervan

zijn vervat in deze ontwerp~rapportage.
Deze ontwerp-rapportage wordt na behandeling in de vergadering van het dagelijks bestuur aan de

gemeenteraden en Provinciale Staten voor een reactie gestuurd. De reactietermijn wordt gesteld op 4

weken.
De adviseurs, te weten gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland worden telefonisch

benaderd door de eecretaris.

2.3 Evaluatievragen

Met het vaststellen van de evaluatievragen geeft het AB als bestuurliikeopdrachtgever aan op welke

themas en vragen het evaluatieonderzoekzich moet richten opdat er op eenduidige wijze conclusies en

aanbevelingen gedaan kunnen worden over de ORZ.

Ontvverprapportage Evaluatie - concept ~ Pagina 2 van 6



Z/14/006944/13236

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 8

Vijf evaluatievragen
l. Welke nitvoeringstaken zijn aangegeven?

Het takenpakket van de ORZ beslaat uit uitvoeren van de Transformaiievisie en de
samenwerkingsovereenkomst door middel van afspraken over programmering, planning, kwaliteil
en het ter beschikking stel/en van middelen ten behoeve van de realisatie
Zijn de doelen SMART omschreven.' specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdge-bonden?

Bij het vaststellen van de projecten zijn niet voor alle projecten de te behalen doelen smart omschreven.
De te behalen mijlpalen zijn gebonden aan een fatale datum. Bij de herstructurerings- en woningbouw
projecten zijn onvoldoende specifieke en meetbare doelen geformuleerd.

ll. Wat is vastgelegd over de taakverdeling tussen de deelnemers, specifieke rollen en inl:›reng2_
Wal betekent het dat gemeenten enprovincie aan de gemeenschappelijke regeling deelnemen. is
er nagedacht over tegenstrijdige belangen en hoe is daar mee omgegaan?

De provincie Zuid-Holland heeft bij de start van het programma een sturende en initiërende rol gehad. Zij
is neergezet als katalysator en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het binnen halen van de Nota Ruimte
Middelen en het verevenen van de Rodëšmiddelen. Bij de uitvoering van het programma is de rol van de
provincie veranderd. Zij is wel deelnemer aan de regeling en stelt hiervoor belangrijke financiele bedragen
beschikbaar maar loopt binnen de uitvoering geen risico. Hierdoor neemt zij een uitzonderingspositie in
binnen de Oude Rijnzone. Daarnaast is gebleken dat door de sectorale werkwijze binnen de provincie de
uitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone ambtelijk onvoldoende zijn
verankerd.

lll. Waren er ontwikkelingen van buiten die van invloed zijn geweest oo de effecten van het beleid?
Zijn de resultaten van de uilvoeringstaken van de ORZ mede beinvloed door ontwikkelingen op
het gebied van de conjunctuur of mede afhankelijk van het beleid of besluiten van andere
overheden?

De huidige economische omstandigheden laten ook sporen na in De Oude Rijnzone.
Door het instorten van de vraag naar nieuwbouwwoningen zijn de diverse woningbouwprojecten binnen
het woningbouwprogramma in de tijd naar de toekomst gefaseerd. De groene afronding van de daar aan
gekoppeide versterking van de resterende vensters is onlosmakelijk gekoppeld aan de rode invulling en
wordt derhalve ook naar de toekomst verschoven.

Het aantreden van nieuwe coalities binnen Rijk, provincie en gemeenten heeft op onderdelen geleid tot
aanpassing van het programma. De bezuinigingen op de ROOS middelen hebben geleid tot een
herprioritering van deze gelden binnen De Oude Rijnzone terwijl de heroverweging van de Rijn~Gouwelijn
consequenties heeft voor de fasering van het cluster Rijnwoude Wonen en Groen en de ontwikkeling van
het toekomstige bedrijventerrein Prinsenschouw.

De provincie heeft de diverse regio's gevraagd de woningbouwprogramrnering in onderling overleg
opnieuw vast te stellen. Het geografisch gebied van De Oude Rijnzone bevindt zich in meerdere regios.

Ontwerprapportage Evaluatie - concept - Pagina 3 van 6
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De regeling zelf is geen directe gesprekspartner bij deze herprogrammering. De uitkomsten van de

regionale afstemming kunnen van invloed zijn op de uitvoering van het programma door de GR.

De GR De Oude Riinzoneis gericht op uitvoering van projecten en niet op het vaststellen van beleid.

IV, Welke resultaten ztin tot nu toe bereikt?
Welke resultaten zijn bereikt gelet op de aangegeven uitvoeringstakeri, en hoe wordt gestuurd op

teken waarvoor geen ¿nanoiëíe middelen zijn gereserveerd?

De uitvoering van diverse projecten begint vorm te krijgen. De herstructurering van bedrijfsterreinen in alle

gemeenten begint oonoreet vorm te krijgen.
Het Oosthoekterreln in Zoeterwoude is voor een substantieel deel geherstructureerd.

Voor de Hoogewaard in Rijnwoude zijn afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en omwonenden

over de herstructurering.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft middelen beschikbaar gesteld voor enkele projecten in

Rijnhaven.
ln Eiodegraven-Reeuwijk heeft de gemeente afspraken gemaakt met de bedrijven

over de vereiste aanpak van het bedrijventerrein Broekvelden.

De gemeenteraden van Rijnwoude en Alphen aan den rijn hebben in 2012 besloten tot realisatie

van de oeververbincling over de Oude Rijn.

Voor de herstructurering en de oeververbinding zijn de beschikbare middelen uit het RlF en de daaraan

gestelde mijlpalen voor de gemeenten een belangrijk argument geweest om in de huidige tijd ook zelf

financiele middelen in te zetten. De GR De Oude Rijnzone kan door middel van de toe te kennen

subsidies sturing geven aan het proces.

Voor de projecten waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn is sturing vanuit de GR moeizarner.

ln de regeling zijn geen sanotiemogelijkneden opgenomen als een deelnemer besluit een

programmaonderdeel niet of anders uit te voeren.

V. Toekomstige wensen en ontwikkelingen?

We/ke aanpassingen zijn nodig en wat is de toekomst van de ORZ. Welke aanpassingen zijn

nodig in de organisatie en de taken, Welke toegevoegde waarde heeft de GR?

Vanuit de deelnemers is aangegeven dat de rol van het algemeen bestuur aandacht verdient. Om het

draagvlak voor de regeling te behouden en versterken is een grotere betrokkenheid van het algemeen

bestuur noodzakelijk.
De fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop per t januari 2014 heeft een

wijziging van het aantal deelnemers betekend.

Bij voortzetting van de GR kunnen de volgende items bespreekbaar/overwogen worden:

de rol van gemeente Zoeterwoude ( wel deelnemer in de GR maar niet in het Fållï)

de rol van de adviseurs, te weten de gemeente Leiden en het Hoogheemraadschap van Rijnland

het olusteren van de jaarrekening, OSK en begroting voor besluitvorming door de gemeenteraden

om samenhang en betrokkenheid te verbeteren

een verandering in de bestuurlijke constructie; bijvoorbeeld eenzelfde samenstelling van het db en

het ab of andere omgaan met het quorum
het voorzitterschap door de provincie

Qntvverprapportage Evaluatie - concept - Pagina 4 van 6
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3 Conclusies

3.1 Zijn, en zoja, in welke male de in de gemeenschappelijke regeling geformuleerde doelstellingen
behaald?

Er is de afgelopen periode substantiële voortgang geboekt bij het bereiken van de geformuleerde
doelstellingen voor de herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen. Met de besluitvorming rondom

de nieuwe oeververbinding over de Oude Rijn is een belangrijke mijlpaal bereikt in het verbeteren van de

bereikbaarheid van het bedrijventerrein i-loogewaard en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

in de bestaande kern van Koudekerk aan den Rijn. De inzet van de Rodß middelen in Bodegraven

Reeuwijk leidt tot een kwalitatieve hoogwaardige afronding van de woningbouwopgave richting het

Groene Hart. De economische ontwikkelingen hebben een rem gezet op de ontwikkeling van nieuwe

hoogwaardige woonlocaties.

3.2 Behoeft, en zo ja in welke mate de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde overdracht

van taken en bevoegdheden, in het licht van de doelstelling van de regeling, aanpassing?

De regeling dient duidelijker te worden gepositioneerd als uitvoeringsorganisatie. Het opstellen van beleid

geschiedt aan andere bestuurlijke tafels.

3.3 Dient, en zoja onder welke voorwaarden de regeling na afloop van de looptijd (de ORZ heeft een

looptijd tot 31 december 2014) alsnog te worden voortgezet?

De huidige organisatie voldoet aan de wensen van de deelnemers. De organisatie is “lean and mean” en
sterk gericht op de uitvoering. De betrokkenheid van het algemeen bestuur kan worden verbeterd.

Voordat de vraag over de toekomst kan worden beantwoord is het noodzakelijk om te bepalen welke

ambities de partijen hebben voor het gebied.
De deelnemers hebben bij de vaststelling van het programma de ambities voor de toekomst geformuleerd.

inmiddels zijn een aantal ambities omgezet in concrete projecten maar zijn ook een aantal ambities nog

niet ingevuld. Met name het versterken van de zichtrelatie van de oevers op de Oude Rijn en vice versa is

nog onvoldoende tot stand gekomen. Er is echter geen geld beschikbaar om de openstaande ambities ter

uitvoering te nemen.
De ambitie-tabel is als bijlage aan deze rapportage toegevoegd.

4 Aanbevelingen

ø Het bestuur van de GR stelt voor om de regeling voort te zetten tot 31 december 2019 ( Art. 38);

of zoveel eerder als projecten zijn afgerond.
ø Het bestuur stelt voor om de regeling aan te paeaen waarbij de focus van de GR komt te liggen bij

de bewaking van het programma, de fasering en de kwaliteit van de projecten waarvoor financiele

middelen uit het Regionaal lnvesteringstonde “De Oude Rijnzone” beschikbaar zijn of worden

gesteld.
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5 Vervolg
De rapportage is op 8 oktcber 2014 door het dagelijks bestuurd vastgestešd. Vervolgenß worden de raden
en staten om een reactie gevraagd. ln haar vergadering op 20 november 2014 zaš het algemeen bestuur
de rapportage vaststeiien.
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