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RAADSVOORSTEL

Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2012-2016
Wij stellen voor:
-

Het addendum op het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2010-2014
vast te stellen.

Bestaand kader/doelstelling:
- Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland
- Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014
Inleiding:
Het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland heeft als doel de
kwaliteit van het landschap te waarborgen en uitvoering te geven aan landschappelijke
en natuurprojecten. Hiervoor is uit het Regionale Investeringsfonds (RIF) € 20 miljoen
beschikbaar gesteld.
Op 10 september 2009 heeft de raad ingestemd met het regionaal Groenprogramma.
Per cluster gemeenten is dit Regionaal Groenprogramma uitgewerkt tot
Gebiedsprogramma met uitkeringsperiodes van 4 jaar. Op 13 februari 2010 heeft de
raad het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014
vastgesteld.
Voor de komende uitvoeringsperiode 2012-2016 is een programma opgesteld in de
vorm van een addendum op het bestaande gebiedsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma 2012-2016 zijn geen projecten opgenomen voor de gemeente Hillegom.
Het addendum wordt door Holland Rijnland verwerkt tot de uitvoeringsovereenkomst
2012-2016, een overeenkomst waarin de medefinanciering voor de ingebrachte
projecten wordt overeengekomen.
De clustervertegenwoordiger voor de cluster Duin- en Bollenstreek is de gemeente
Hillegom, vertegenwoordigd door wethouder Van Griensven.
Argumenten:

1.

In het gebiedsprogramma Duin en Bollenstreek zijn de ambities opgenomen
op het gebied van landschap en natuur opgenomen.
Voor de periode 2012-2016 zijn voor Hillegom geen projecten opgenomen.
In het addendum zijn wel de doelstelling voor de periode en komende
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perioden verwoord. Voor de periode 2012-2016 heeft alleen de gemeente
Lisse projecten ingebracht.

2.

Zonder vastgesteld gebiedprogramma is het niet mogelijk aanspraak te
maken op medefinanciering van de groenprojecten uit het RIF.
Per project kan 25% van de inrichtingskosten worden gefinancierd door het RIF.

3.

Een akkoord van alle betrokken gemeente in het cluster Duin- en Bollenstreek
is vereist.
Cofinanciering kan alleen worden aangevraagd en toegekend voor projecten
van gemeenten, waarvan het gebiedsprogramma is vastgesteld. Indien meer
dan één gemeente van de vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten niet instemt
met het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, kan het cluster geen
uitvoeringsovereenkomst sluiten met Holland Rijnland.

Financiële dekking:
Geen financiële consequenties.
Communicatie/Participatie:
Zowel de cluster van gemeenten als het algemeen bestuur van Holland Rijnland
worden schriftelijk geïnformeerd over het genomen besluit.
Na vaststelling van het addendum gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek,
uitvoeringsperiode 2012-2016 door de betrokken gemeenten wordt de
clustervertegenwoordiger hiervan in kennis gesteld. De clustervertegenwoordiger
informeert Holland Rijnland hierover waarna een uitvoeringsovereenkomst tussen
Holland Rijnland en het cluster Duin- en Bollenstreek wordt opgesteld.
Urgentie:
In september wil Holland Rijnland de uitvoeringsovereenkomst sluiten met de
clustervertegenwoordiger van de cluster Duin- en Bollenstreek, in dezen de gemeente
Hillegom.
Kanttekeningen:
Geen.
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