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 Bijlagen : 4
 Onderwerp: Zienswijze ontwerp eerste partiële herzieningen RSV en Ov-visle
 Geacht college,
 Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland u de ontwerp eerste partiële
 herziening Reqionale Structuurvisl'e (RSV) en de ontwerp eerste partiële herziening Ov-visie
 Holland R|nland aan . Zowel van de ontwerp eerste partiële herziening RSV als van de
 ontwerp eerste partiële herzienlng Ov-visie wordt u een was-wordt tabel en een opgernaakt
 document aangeboden. In de was-wordt tabel staat de oude en voorgestelde nieuwe tekst
 naast elkaar. In het opgemaakte document zijn de voorgestelde wijzigingen verwerkt.
 Gewijzigde teksten zijn rood gemarkeerd . De digitale versies van deze documenten vindt u op
 www.hollandrijnland .net,
 Graag nodigen wij u uit om over de ontwerp eerste partiële herziening RSV en de
 ontwerp eerste partiële herziening Ov-visie uw zienswijzen naar voren te brengen.
 Alleen op berziene teksten en kaartbeelden kan een zienswijze ingediend worden.
 De periode hiervoor Ioopt tot en met 9 oktober 2011.
 Aanleidlng herzieningen
 Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 24 juni 2009 de RSV en de Ov-vlsie
 Holland Rijnland vastgesteld. Op 1 aprll 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn,
 Nieuwkoop en Rijnwoude zlch aangesloten bij Holland Rijnland . De RSV en de Ov-visie
 moeten hierop worden aangepast.
 Reikwljdte herzienl'ngen
 De eerste partiële herzieningen van de RSV en de Oï/-visie gaan in op het gebied van de
 gemeenten Alphen aan den Rijn Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem en de relatie
 #
 van dit gebied met de omliggende omgeving . In de eerste partiële herziening RSV is alleen
 bestaand beleid opgenomen, zoals vastgelegd in diverse (Iokale) ruimtelijke beleidstukken
 van de betrokken gemeenten, waaronder de Regionaal Strategische Agenda Rijnstreekberaad
 #
 Transformatievisle Oude Rijnzone en het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.
 Samenwerki ngsorgaa n Holla nd Rijn Ia nd
 Schuttersveld 9/ 23 16 XG Leiden
 Postbus 558, 2300 AN Leiden
 Telefoon (07 1) 523 90 90
 info@hollnndrijnlant . net
 www. horlendrijnland. net
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 Er is nadrukkelijk voor gekozen om geen nieuw beleid en dus ook geen nieuwe cijfers over
 woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren op te nemen . De discussie hierover is nog
 gaande, Enkele gemeenten hebben in verband met de recessie en andere actuele
 ontwikkelingen hun bouwprogramma bijgesteld . Andere gemeenten hebben het voornemen
 om dat te doen. De regio heeft oog daarvoor en zal de uitkomst van de discussie een plek
 geven in toekomstige visies. Kortom, in de herziening van de RSV zijn alleen voor de nieuw
 aangesloten gemeenten nieuwe aantallen opgenomen. Wel zijn de woningbouwaantallen in
 tabel 1 aangepast om de woningbouwcljfers van élle gemeenten in één tabel overzichtelijk
 weer te kunnen geven . De kolom Gereall'seerd' is gewijzigd van $2000-2004' en $2005-2007'
 in %2000-2009'. De kolommen kplancapacl'teit' en Rest taakstelll'ng' zijn belden gewijzigd van
 %2008-201 9' in %2010-2019'.
 De gemeente Leiden heeft het verzoek ingediend om ten aanzien van de Oostvlletpolder het
 daar geplande bedrijventerrein te wijzigen in agrarisch natuur- en recreatiegebled Met de
 gemeente Leiden is afgesproken om gezamenlijk vooovarend aan de slag gaan met de
 actualisatie van de behoefteraming voor bedrijventerreinen . Op basis daarvan kunnen
 vervolgens verdere stappen bepaald worden binnen de context van de plancapaciteit en
 behoefte in de hele regio. De functie van de Oostvlietpolder wordt in deze herziening van de
 RSV niet gewijzlgd , Dat is ook in overeenstemming met het uitgangspunt dat de herziening
 van de RSV alleen betrekking heeft op het grondgebied van de nieuw aangesloten
 gemeenten.
 R|nGouweljn in de RSV en de Ov-visie
 In het coalitie-akkoord van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland is opgenomen dat het
 college voor de RijnGouwelijn weliswaar vasthoudt aan een hoogwaardige Ov-verbinding van
 Gouda tot de kust, maar dat de Iijn geknipt wordt bij Leiden Centraal Station. Voor het
 oostelijk deel van het traject kiest het college voor een verbeterde verbinding via bestaand
 spoor. Het westelijk deel vanaf Leiden Centraal Station wil het college realiseren via een
 vertrambare busbaan. Op basis hiervan zal de provincie met alle partljen waarmee zij
 bestuursovereenkomsten is aangegaany in overleg treden. Uitgangspunt voor Holland Rijnland
 is bestaand beleid, ofwel de RijnGouwelijn (oost en west) met het tracé in Leiden via de
 Hooigracht / Lange Gracht. Consequenties door het mogelijk wijzigen van het tracé en
 modaliteit van de RijnGouwelijn is nog niet in de herziening van de RSV en de Oï/-visie
 verwerkt omdat er nog geen nieuwe besluiten genomen zljn.
 Informatieavond
 Voor de raadsleden wordt een informatieavond georganiseerd op 7 september in Hotel Toor in
 Alphen aan den Rijn . Hierin wordt een toellchting gegeven op beide documenten en is er
 gelegenheid voor het stellen van vragen .
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 Proces eerste partiële herzienl'ngen RSV en Ov-visie
 De periode voor zienswijzen loopt van 18 juli tot en met 9 oktober 20 11. Naast de
 gemeenteraden is het ook voor andere belanghebbenden mogelljk een zienswijze in te
 dienen. Alle zienswijzen worden meegenomen in de bespreking van het Dagelijks Bestuur
 over de definitieve eerste partiële herzieningen van de RSV en de Ov-visie. Beide
 herzieningen zullen naar verwachtlng in maart 2012 ter vaststelling worden aangeboden aan
 het Algemeen Bestuur van de regio. De eerste partiële herzieningen RSV en Oï/-visie worden
 niet als Iosstaand document, maar als integraal onderdeel van respectlevelijk de RSV en OV-
 visie vastgesteld ,
 Hoogachtend,
 het Dagelijks Bestuur
 Holland Rijnland,
 de plaatsvewangend sççr liilrj.ù
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 de plaatsvewangend voorzitter,
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 Bijlagen :
 1. ontwerp eerste partiële herziening RSV, was-wordt tabel ;
 2. ontwerp eerste partiële herziening RSV, wijzigingen verwerkt in het opgemaakte
 document;
 ontwerp eerste partiële herziening Ov-visie was-wordt tabel;
 ontwerp eerste partiële herziening Ov-visie wijzigingen verwerkt in het opgemaakte
 document.
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