
TECHNISCHE VRAGEN

Bestemd voor raad van 1 juni 2021

Onderwerp : Holland Rijnland zienswijze Begroting 2022

Vraagsteller: VVD - Tom Groentjes/ Niels Verwers

Datum : 26 mei 2021

Tijdens het Politiek Forum van 25 mei werd duidelijk dat de vragen die wij in onze bijdrage stelden 

eigenlijk als technische vragen moesten worden ingediend.

Ten aanzien van de begroting Holland Rijnland hebben wij de volgende vragen:

1. Cofinancieringsfonds:

Op pagina 8 van de begroting wordt aan het einde van alinea 3 de claim gemaakt dat iedere euro in het 
fonds leid tot een investering van 20 euro. Wat is daar de onderbouwing voor? 

Zoals opgemaakt kan worden uit de bijlage (peildatum januari 2020) is de multiplier circa twintig. Dat wil 
zeggen dat elke euro uit het Cofinancieringsfonds resulteert in een totale investering van circa € 20,-. 
Verder blijkt dat voor een groot aantal initiatiefnemers de steun van Holland Rijnland in de initiatieffase 
cruciaal was voor het verkrijgen van financiële steun van andere partijen. De multiplier kan op dit moment  
afwijken maar de verwachting is dat de multiplier hoog is.

2. RES (pagina 21)

a) Er staat dat de kosten omlaag gaan omdat het rijk minder bijdraagt (5 miljoen minder). De kosten voor 

de werkorganisatie blijven echter gelijk. Waar zijn de kosten die door het rijk zijn bijgedragen aan 

uitgegeven als het nu met significant minder toe kan? 

Het gaat hier om een rijksbijdrage voor de totstandkoming van de RES van 1,26 miljoen euro voor de 

periode 2019-2021 (met € 500.000,- in 2021). Het is nu nog niet helder of deze rijksfinanciering voor 2022 

en verder wordt voortgezet. Dat wordt aan het nieuwe kabinet gelaten.

Deze rijksbijdrage is ingezet voor externe ondersteuning bij de totstandkoming van de RES. Deze RES 

organisatie is zuiver gericht op het thema energie en staat naast  de andere ruimtelijke thema’s in de 

werkorganisatie Holland Rijnland Ruimte en Energie. De verwachting is dat er ook rijksfinanciering volgt 

voor de komende periode. De begroting wordt hier dan op aangepast.

b) Uit de taken die HR voor zichzelf ziet op de verschillende onderdelen van dit programma zijn praktisch 

alle taken namelijk ondersteunend, en worden er geen ‘brandweerwagens’ gekocht met de gelden die 

geboekt staan op ‘programmakosten’. Is daar een specificatie van beschikbaar?

Deze vraag gaat niet specifiek over de RES, maar gaat over de programmakosten van de Strategische 

Eenheid, onderdeel Ruimte en Energie. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de kosten 

werkorganisatie de kosten voor de werknemers bedraagt en dat in de programmakosten zaken betreffen 

als inhuur, externe ondersteuning, subsidies en het cofinancieringsfonds. De programmakosten zijn de 



directe kosten die we maken voor de verschillende onderdelen en dus niet de personele lasten. De 

programmakosten  voor het programma ruimte en energie bedragen € 1.689.339 in de begroting 2022 

dat bedrag is als volgt opgebouwd.

6704001 Wonen 4.494

6704501 Ruimte 54.128

6703501 Mobiliteit 112.766

6704202 CVV beheer Regiotaxi Holland Rijnland 324.767

6704204 externe kosten CVV 5.413

6704311 RPV Projectkosten structureel         95.807

6704312 RPV projectkosten incidenteel       516.730

6703401 Groen         47.814

6703405 Groene lands.-LEADER       147.498

6702801 Lobby & Positionering         59.269

6703805 urgentieverlening         68.958

6703806 keuringskosten         21.652

6703807 Behandeling urgentieverzoeken       230.043

 CVV = collectief vraagafhankelijk vervoer

 RPV= Regionale Verkeersprojecten

c) “Zowel de rijksbijdrage als de gemeentelijke bijdrage zijn nog niet in de begroting opgenomen.” 

Betekent dit dat gemeenten – als dat wél het geval was – juist méér of minder zal moeten gaan 

bijdragen?

De RES 1.0 ligt momenteel voor ter besluitvorming aan alle raden, PS (provincie) en aan de Verenigde 
Vergadering. Er wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de RES 1.0 en 
vervolgproces naar RES 2.0. Daar hoort ook een begroting bij. In die begroting zal uitgegaan worden van 
de  huidige gemeentelijke bijdrage (van in totaal € 570.000 euro vanuit alle gemeenten, deze staat al 
structureel op de begroting van gemeenten voor uitvoering van het Regionaal Energieakkoord). Deze 
bijdrage zal, aangevuld met de rijksbijdrage, voldoende zijn voor uitvoering van het programma. Wanneer  
de rijksbijdrage wegvalt moet gekeken hoe financiering van het programma plaats zal vinden.


