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Leeswijzer 

 

Het voor u liggende rapport is geen ‘hapklare brok’. Het vergt tijd van de lezer, eerst om 

gelezen te worden, daarna om overdacht te worden. We doen een beroep op de beoogde 

doelgroep van dit rapport  - de leden van de gemeenteraden en van de Colleges van B en W 

van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen - om die tijd ook te 

nemen. Het gaat om een ingewikkelde en belangrijke materie, namelijk de bestuurlijke 

toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Er heeft een grondige raadpleging plaatsgevonden van 

bijna 60 ambtelijke deskundigen uit de zes gemeenten en van 30 maatschappelijke partners 

van het lokaal bestuur. Die overvloed van informatie heeft een koersvaste redeneertrant en 

een breed onderschreven conclusie niet in de weg gestaan, maar een goed begrip van die 

koers vergt ook kennisneming van veel nuancering en detaillering. Het rapport leent zich niet 

voor een ‘flitssamenvatting’.  

 

De beste manier om het rapport  te bestuderen is vooraan beginnen:  

 Het voorwoord goed lezen 

 Hoofdstuk 1 (over de bevolking van de streek) iets vluchtiger lezen 

 Van de hoofdstukken 2 tot en met 6 (de strategische afspraken en de bevindingen van de 

ambtelijke raadpleging) tenminste één hoofdstuk voldoende te lezen om de argumentatie te  

kunnen volgen 

 Uit hoofdstuk 7 (recapitulatie ‘working parties’) goed lezen 

 Uit hoofdstuk 8 (raadpleging stakeholders) de eerste twee pagina’s goed lezen, de rest 

scannen 

 De hoofdstukken 9, 10 en het nawoord integraal en goed lezen 

 Bijlage 2 (Verkennende Notitie) vluchtig lezen, de overige bijlagen doorbladeren 

Deze leesroute zorgt voor voldoende houvast, met name in de politieke discussie over de 

beste samenwerkingsvorm om als streek de strategische uitdagingen aan te gaan.  
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Voorwoord, vraagstelling, status 

De bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek is de afgelopen decennia bij 

herhaling onderwerp van onderzoek en politiek beraad geweest. Elke tijd heeft z’n eigen 

oplossingen voortgebracht, van de vorming van een bovenlokaal 

Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek naar een opschaling van dat 

samenwerkingsverband naar noordelijk Zuid-Holland (Holland Rijnland), van 

gemeentelijke fusies (Katwijk-Rijnsburg-Valkenburg en Warmond-Sassenheim-Voorhout) 

tot aan een groot aantal operationele afspraken tussen twee, drie of meer gemeenten.  

In 2012 hebben vier gemeenten in de streek (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) 

opnieuw een onderzoek laten doen door bureau Berenschot, dat in gelijktijdige 

raadsvergaderingen van 2 oktober 2012 besproken is. Hoewel het onderzoek 

verkennend van aard was en geen conclusies trok, was er veel politiek commitment om 

de consultaties voort te zetten. De overtuiging is inmiddels gegroeid dat de 

decentralisaties in het sociaal domein, de financiële vooruitzichten en de strategische 

opgaven in onder meer economie en ruimtelijke ordening en infrastructuur gaan zorgen 

voor een ander klimaat voor het lokaal bestuur. Het openbaar bestuur zal altijd in 

beweging blijven en in die zin is het weinig zinvol om nu over definitieve oplossingen te 

spreken. Maar wel bestaat de overtuiging dat een niet-vrijblijvende en onomkeerbare 

wijze van samenwerking dringend geboden is. Bij die opvatting heeft de gemeente 

Noordwijkerhout zich aangesloten.  

De gemeenteraden hebben vervolgens op 2 oktober 2012 besloten om eerst een goede 

inhoudelijke ronde te houden op strategisch niveau, met een horizon van tien tot vijftien 

jaar. De raad van Noordwijkerhout heeft zich daar bij aangesloten. De raden hebben zich 

op 14 februari 2013 gebogen over afspraken voor strategische samenwerking op de 

terreinen openbare orde en veiligheid, sociaal domein, economische zaken en toerisme, 

ruimtelijke ordening en infrastructuur. In (weer) gelijktijdige vergaderingen op 4 april 

2013 zijn deze afspraken –  inclusief wijzigingen en toevoegingen van 14 februari – in de 

vijf raden geaccordeerd. Besloten is: 

-      de uitkomsten van de conferentie te zien als handelingskader 
-      de uitkomsten te gebruiken als vervolgopdracht aan de stuurgroep om o.a. de 

domeinen uit te werken naar samenwerkingsvormen, conform de 
bestuursopdracht 

-      het resultaat nog voor de zomer aan te bieden. 
 
Op diezelfde 4 april heeft de raad van Katwijk besloten aan het samenwerkingsproces 

van de vijf deel te gaan nemen, zij het met een zeker voorbehoud (waarover we elders 

in deze rapportage afzonderlijk berichten.  

De Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek (optredend namens de zes 

Colleges van B en W) heeft vervolgens in een Bestuursopdracht aan de 

gemeentesecretarissen verzocht om een uitwerking te maken van de 

samenwerkingsvormen die nodig zijn voor het uitvoeren van de inhoudelijk-strategische 

afspraken. De Bestuursopdracht is als eerste bijlage bij deze rapportage gevoegd. 

Daarbij werden de negen samenwerkingsvarianten uit het Berenschotrapport als 

inspiratiebron meegegeven. Het gaat om: 
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1. Zelfstandige gemeenten 

2. Kennis delen 

3. Bedrijfsvoering 

4. Samen inkopen 

5. Shared service center 

6. Samen En Toch Apart (SETA, fusie van ambtelijke organisatie) 

7. Gezamenlijke beleidsontwikkeling 

8. Coördinerend wethouderschap 

9. Herindeling 
 

De varianten uit het Berenschotrapport worden in de ‘Verkennende Notitie’ uit april 

2013 toegelicht, die als Bijlage 2 bij dit rapport gevoegd is. In die toelichting wordt al 

duidelijk dat de negen varianten niet zomaar als zelfstandige organisatiemodellen naast 

elkaar kunnen worden gezet, daarvoor zijn ze te ongelijksoortig. Zo zijn 2 en 7 zonder 

nadere uitwerking slechts algemene intenties, zijn 5 en 6 organisatieconstructen en is 7 

een bestuurlijke figuratie. Bovendien begint de streek niet vanuit een blanco situatie. De 

‘varianten’ 2 tot en met 8 bestaan in enige vorm allemaal al. Maar ze zijn niet genoeg: 

de gemeenten willen ‘onomkeerbare en niet-vrijblijvende samenwerking’ op strategisch 

niveau. Op voorhand was eveneens duidelijk dat de herindelingsvariant niet paste in de 

ruimte die enkele gemeenteraden voor zich zagen; maar de variant is toch – conform de 

Bestuursopdracht – aan de orde geweest.  

Daarnaast zijn ook andere, niet door Berenschot genoemde varianten in beeld gekomen: 

het flexibel netwerkmodel, de Drechtsteden, de ambtelijke fusie op afdelingsniveau).  

We gaan in dit rapport terughoudend om met het naast elkaar zetten van die twaalf 

‘varianten’. Het zou teveel een kwestie van appels en peren en van irrelevanties worden, 

zonder reële keuzes. De nadruk ligt op de varianten die als bestuurlijk of 

organisatiekundig construct en als vehikel voor strategische samenwerking begrepen 

kunnen worden.      

Vervolgens is de methodische keuze gemaakt om die samenwerkingsvarianten niet als 

conceptueel model van buiten of uit de leerboeken te halen, maar om gebruik te maken 

van de deskundigheid in de streek. Die deskundigheid wordt op twee manieren ingezet: 

 In ‘vijf ‘working parties’ (één per afspraakdomein) zijn de ambtelijke adviseurs van de 

gemeentebesturen bij elkaar gebracht en bevraagd over hun inzicht als het gaat om de 

eisen die uitvoering van de strategische samenwerkingsafspraken aan de samenwerking 

stelt. 

 De ‘stakeholders’ of strategische partners waarmee de gemeentebesturen te maken 

krijgen bij het uitvoeren van de afspraken, worden in interviews bevraagd. 

Aan de beraadslagingen hebben omstreeks 100 mensen deelgenomen: 59 

inhoudsdeskundigen uit de zes gemeentelijke organisaties, voorgedragen door de 

gemeentesecretarissen, en omstreeks 40 mensen uit 30 partnerorganisaties.  

De bestuurlijke advisering in dit rapport is met name tijdens de ‘working parties’ 

ontwikkeld (en getoetst bij de stakeholders). Aan de ‘working parties’ is gevraagd:  



6 
 

 Uit te gaan van de inhoudelijk-strategische samenwerkingafspraken 

 Mogelijke bestuurs- en organisatiekundige varianten te toetsen op vijf criteria, te weten 

de complexiteit van de samenwerkingsvariant, de democratische legitimiteit, de 

bestuurlijke slagkracht, de financiële consequenties en de efficiency en de doorlooptijd 

nog om een variant te realiseren. Tijdens de working parties hebben verder de 

begrippen kwaliteit, deskundigheid en duurzaamheid een grote rol gespeeld 

 Te werken binnen de politieke context waarin gezocht wordt naar intensivering van de 

huidige samenwerking en naar niet-vrijblijvende en onomkeerbare 

samenwerkingsvormen 

 Tenminste twee varianten aan te leveren. Het politiek-bestuurlijk beraad over de 

toekomst van de streek is op dit moment het beste gediend met een verhaal waarin 

scenario’s en keuzemogelijkheden zijn verwerkt, niet met een enkelvoudige oplossing. 

Binnen deze grenzen, zijn de deelnemers aan de ‘working parties’ opgeroepen om 

zonder beperkingen met elkaar te discussiëren, teneinde met voorstellen te komen die 

realisatie van de strategische agenda mogelijk maken.  

We beginnen de bevindingen van de ‘working parties’ (in de hoofdstukken 2 t/m 6) 

steeds met herhalen van de strategische afspraken, zoals door draden op 4 april 2013 

vastgesteld. Dat is ‘oud nieuws’, maar tijdens de working parties is nadrukkelijk 

gevraagd om het verhaal ‘bij elkaar te houden’. Na de bevindingen van de ‘working 

parties’ rapporteren we over de raadpleging van de stakeholders en werken we de twee 

hoofdvarianten uit die dit onderzoek heeft opgeleverd.  

In de bijlagen treft u zoals gezegd de Bestuursopdracht aan, plus de verkennende notitie 

over samenwerkingsvarianten die als input aan de working parties is aangeboden. 

Verder een verslag van de working parties. En een eerste stuk over het thema 

‘duurzaamheid en milieu’. Dat laatste is een ‘los eind’ van het Valentijnsberaad. Daar 

werd gevraagd om milieu en duurzaamheid als facetten van gemeentelijk beleid op te 

nemen in de samenwerkingsinzet. Het is nog niet duidelijk hoe het thema politiek 

behandeld moet worden. Maar met deze bijlage is in elk geval een eerste inventarisatie 

van in de streek levende gemeentelijke initiatieven beschikbaar.   

 

De verslagen van de ‘working parties’ in de bijlage zijn geautoriseerd door de 

deelnemers. De bevindingen in de hoofdstukken 2t/m 6 zijn geautoriseerd door de 

gemeentesecretaris die als voorzitter leiding gaf aan de bijeenkomsten. De overige 

teksten komen voor rekening van adviesbureau Blaauwberg. Het beraad van 

gemeentesecretarissen van de zes gemeenten is als operationeel opdrachtgever, 

sparring partner en meelezer actief geweest.  
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1. Introductie: samenhang en differentiatie in de Duin- en Bollenstreek 

Dit hoofdstuk bevat een korte introductie van de Duin- en Bollenstreek, aan de hand van 

drie vragen die van invloed zijn op het samenwerkingsklimaat in de streek:  

 De vraag of de populaties van de betroken gemeenten op elkaar passen (‘solidariteit 

versus doelmatigheid’) 

 De vraag of de lokale lastendruk grote verschillen vertoont 

 De vraag naar bijzondere en unieke omstandigheden (‘singulariteiten) die bij 

intensivering van de samenwerking een afzonderlijke onderhandeling behoeven. 

 

Solidariteit versus doelmatigheid 

Bij de vraag naar de ‘logische’ samenhang van samenwerkingsgebieden kun je twee kanten 

op: de solidariteitsbenadering of de doelmatigheidsbenadering. 

In de solidariteitsbenadering (sterk zorgt voor kwetsbaar) gaan een kwetsbaar gebied en 

een minder kwetsbaar gebied samenwerken – of worden zelfs samengevoegd  - met de 

verwachting dat het kwetsbare deel van de populatie een beter ‘launching platform’ zal 

krijgen door de nabijheid van een sterke populatie. De solidariteitsbenadering gaat er van 

uit dat in een heterogene populatie de deelnemers meer in elkaar investeren en daardoor 

voor meer dynamiek zorgen. In de doelmatigheidsbenadering worden juist gebieden en 

populaties die sterk op elkaar lijken bij elkaar gevoegd. Vanwege de geringe verschillen, 

mag verwacht worden dat de samenwerking snel op gang zal komen. De 

doelmatigheidsbenadering gaat er van uit dat juist homogene groepen sneller tot 

samenwerking komen.  

Op beide benaderingen is iets af te dingen, maar in de praktijk is de samenwerking tussen 

homogene groepen zeker in het begin gemakkelijker. Samenwerking of samenvoeging van 

heterogene gebieden heeft meestal een stevige druk van buitenaf nodig. Een voorbeeld is 

de Gemeente Den Haag. Die stad stond er aan het begin van de jaren negentig zeer 

problematisch voor. Het kabinet steunde annexatieplannen, teneinde Den Haag aan een 

bredere demografische basis te helpen. Uiteindelijk is die annexatie vrij beperkt gebleven, 

maar de vinex-wijken op het grondgebied van de regio-gemeenten zijn wel ontwikkeld als 

onderdeel van de agglomeratie. Het gaat tegenwoordig een stuk beter met Den Haag. In 

hoeverre dat aan de keuzes van toen te danken is, is natuurlijk niet te zeggen. Maar de 

eenduidige regie op de gebiedsontwikkeling zal ongetwijfeld geholpen hebben.  

 

In het geval van de Bollenstreek speelt de tegenstelling homogeniteit versus heterogeniteit 

eigenlijk niet: het is een relatief homogene populatie. We halen een paar ‘fact sheets’ terug 

die bij de voorbereiding van de ‘position papers’ en het Valentijnsberaad een rol hebben 

gespeeld. Eerst het opleidingsniveau van de bevolking.  
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Aantal hoogopgeleiden per 100 leden van de beroepsbevolking ( = 5 hoogopgeleiden) in Duin en Bollenstreek  

plus vergelijkingsgemeente Leiden en Nederland 

 

 

 

 

Het opleidingsniveau is een belangrijk statistisch kenmerk van een populatie. Hoger 

opgeleiden verdienen meer, gaan vaker naar de stembus, participeren meer, zijn minder 

kwetsbaar voor werkloosheid en doen minder aanspraak op gezondheidszorg en andere 

collectieve voorzieningen. Let wel: dat is allemaal statistisch gezien. Het zegt niets over hoe 

een individuele hoog- of laagopgeleide zich gedraagt. Maar bij het vaststellen van sociale en 

economische doelen is het opleidingsniveau een belangrijk gegeven. Je bent hoogopgeleid 

met een diploma van hbo of wo en het is een nationale doelstelling dat op den duur 50% van 

de beroepsbevolking daar over beschikt. Die doelstelling – vervat in de “Europa 2020” 

strategie – is nodig om Nederland internationaal gezien voldoende concurrerend te houden.  

Uit de cijferopstelling zien we in een oogopslag dat de hele streek nog een scholingsopgave 

heeft. Leiden zit niet alleen boven het landelijk gemiddelde, maar zelfs al boven de 2020-

doelstelling. Leiden is in korte tijd een kennisstad geworden. Noordwijk zit iets boven het 

landelijk gemiddelde , direct gevolgd door Teylingen. Katwijk wijkt af van de andere vijf.  
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Het aantal laagopgeleiden is voor een groot deel een spiegelbeeld.   

Aantal laagopgeleiden per 100 leden van de beroepsbevolking ( = 5 laagopgeleiden) 

Hillegom 

 
 

Katwijk 

 
 

Lisse 

 
 

Noordwijk 

 
 

Noordwijkerhout 

 
 

Teylingen 

 
 

Leiden 

 
 

Nederland 

 

 

Laagopgeleid ben je wanneer je ten hoogste beschikt over een diploma op niveau 1 van de 

kwalificatiestructuur. Daarmee is gelijk gezegd dat laagopgeleid eigenlijk te laag opgeleid is: 

in  Nederland zien we een niveau 2 diploma (globaal samenvallend met tweejarig MBO) als 

het minimum entreebewijs voor de arbeidsmarkt en voor deelneming aan de samenleving. 

De vrees is dat de laagopgeleiden een kwetsbare groep vormen. Er is – al weer statistisch – 

een samenloop tussen laagopgeleid zijn en de kans om in aanraking te komen met de 

jeugdzorg, de ggz en andere voorzieningen. Zo bezien is Katwijk bovengemiddeld kwetsbaar 

en beweegt Hillegom zich op het landelijk gemiddelde. Teylingen heeft, gemeten aan het 

aantal laag opgeleiden, het kleinste risico op een grote sociale opgave.  

We kijken naar een tweede indicator voor de staat van de bevolking: de levensverwachting, 

in dit geval van mannen bij hun geboorte. Levensverwachting is een begrip dat veel zegt over 

het algehele welbevinden, de gezondheidstoestand en het perspectief van een populatie. We 

zetten de getallen van de koploper en de hekkesluiter onder de grotere gemeenten naast die 

van de Duin- en Bollenstreek. 
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Levensverwachting mannen bij geboorte, in jaren, op basis van peiljaren 2007-2010 

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijker-
hout 

Teylingen Amstel-
veen 
 

Kerkrade  NL 

77.6 77.9 79.5 79 78.6 79.6 79.9 75.0 78.3 

 Bron: Zorgatlas 

 

We zien dat Katwijk en Hillegom beneden het landelijk gemiddelde terecht komen, maar op 

grote afstand staan van de landelijke hekkesluiter Kerkrade. Lisse en vooral Teylingen gaan 

de landelijke koploper Amstelveen achterna.  

Het patroon voor de vrouwen volgt globaal dat van de mannen, met een magistrale 

uitschieter voor Lisse. Een in Lisse geboren vrouw mag verwachten 84.7 jaar te leven. Daar 

kan zelfs Amstelveen niet tegenop.  

We kunnen er meer parameters bij halen, maar het algemene beeld is dat van een 

homogene regio die bovengemiddeld scoort en in landelijk perspectief een beheersbare 

sociale opgave tegemoet kan zien. Vanuit de solidariteitsbenadering zouden Katwijk en in 

mindere mate Hillegom op zoek moeten naar risicodelers, gezien de kenmerken van hun 

populatie. Maar zeker op het niveau van de Bollenvijf is er niet een gebied aan te wijzen dat 

als een hypotheek op de samenwerking kan gelden. 

Overigens doet dat niets af aan de omvang van de opgave in absolute zin. Laten we een blik 

werpen op de vergrijzing. Ouderen vormen immers een belangrijke doelgroep van de 

voorzieningen waar de gemeenten voor verantwoordelijk worden.   

Aantal 65-plussers in bevolking 

 

Bron: CBS Bevolkingsprognose 

De vijf noordelijke gemeenten vergrijzen naar 2040 toe bovengemiddeld. Koploper Teylingen 

gaat van 17% in 2013 naar 30% in 2040. Katwijk stijgt mee, maar blijft een relatief jonge 

gemeente. De andere vier komen bovengemiddeld vergrijsd uit. De cijfers maken goed 

duidelijk hoe het demografisch beeld in een generatie tijd gaat vernaderen. Het straatbeeld, 
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het consumptiepatroon, woonpatronen en zorgpatronen zullen daar de sporen van gaan 

dragen, zoals dat nu in vergrijsde gebieden als Zuid-Limburg al het geval is.   

 

  Het lastenbeeld 

Bij intergemeentelijke vergelijkingen wordt altijd goed gekeken naar het lastenbeeld. Wat 

kost het een bedrijf of een inwoner om in gemeente x of y gevestigd te zijn? We moeten dit 

soort vergelijkingen wat relativeren. Ze zijn een momentopname terwijl je een beslissing 

neemt over de bestuurlijke toekomst van een gebied met het oog op een lange termijn. Maar 

in de beeldvorming spelen de lasten een rol en daarom moeten ze zeker aandacht krijgen in 

een samenwerkingsproces. In het geval van ene fusie tussen twee of meer gemeenten, 

moeten die verschillen zelfs worden geharmoniseerd. We sommen hieronder drie gegevens 

op: de OZB voor bedrijven en de gemeentelijke woonlasten voor huishoudens. 

 

 OZB-tarief niet-woningen 
(eigenaren plus 
gebruikers) 

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoons-huishouden 

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoons-huishouden 

Hillegom 0.2725 706 742 

Katwijk 0.3397 557 657 

Lisse 0.3101 604 680 

Noordwijk 0.2324 724 845 

Noordwijkerhout 0.2522 653 783 

Teylingen 0.2432 625 694 

Landelijk gemiddelde 0.3883 630 697 

 Bron: COELO 2013 

We kunnen met alle slagen om de arm een paar conclusies trekken over de momentopname: 

 De lasten voor het bedrijfsleven liggen in alle zes gemeenten behoorlijk beneden het 

landelijk gemiddelde. Katwijk en Lisse zijn de duurste gemeenten van de zes, maar 

dat heeft te maken met de ondernemersfondsen in die plaatsen. Die fondsen worden 

gevoed met een door de ondernemers zelf gevraagde opslag op de OZB voor niet-

woningen. En dan nog zijn de ondernemers daar veel goedkoper uit dan landelijk 

gemiddeld.  

 Een synchronisatie van de tarieven in de Bollenvijf zou de ondernemers in Noordwijk 

en Teylingen marginaal meer laten betalen. Over het ondernemersfonds in Lisse 

zouden afzonderlijke afspraken nodig zijn. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde 

lastenniveau, is er alle ruimte om het fonds uit Lisse naar de hele Bollenvijf uit te 

breiden.  

 De gemeentelijke woonlasten voor inwoners vertonen enige onderlinge spreiding, 

maar in landelijk perspectief is die spreiding niet groot. Katwijk springt er positief uit 

(benedengemiddelde woonlasten) en Noordwijk negatief (bovengemiddelde 

woonlasten). Bij synchronisatie van de tarieven zouden inwoners van Lisse en 

Teylingen iets meer gaan betalen en kunnen de inwoners van Noordwijk een 

meevaller tegemoet zien.   

 

De beleidsmatige ‘unica’ per gemeente 
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De verschillen in sociale problematiek en in gemeentelijke lasten – twee factoren die in 

de publieke opinie mede bepalend zijn voor het samenwerkingsklimaat – zijn dus goed 

te overzien. Lastiger zou het kunnen worden wanneer de strikt lokale ’selling points’ in 

beeld komen. Dat zijn ze nu nog niet. Maar een voorbeeld dat bekend is uit discussies 

met ondernemers op het gebied van marketing en hospitality, is de toeristenbelasting in 

Noordwijk. Noordwijk haalt als grote aanbieder van accommodaties veel 

toeristenbelasting binnen. Zo’n singuliere omstandigheid moet bij intensivering van de 

samenwerking zeker aan de orde komen. Zo zal elke gemeente enkele ‘singulariteiten’ 

hebben, van voorzieningen voor sport en cultuur tot bijzondere geldstromen. Het is 

zinvol om in het onderlinge contact die unica goed te benoemen. Het zorgt voor 

zakelijkheid in het debat tussen de gemeenten.   
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2. Strategische samenwerking Openbare Orde en Veiligheid 

 

 

2.1 Analyse en afspraken 

 

Maatschappelijke omgeving 

 

Veiligheid is de klassieke kerntaak van de overheid. Sterker nog, de ontwikkeling 

van de overheid is begonnen met de zorg voor veiligheid. Veiligheid is belangrijk 

voor het welbevinden van inwoners en voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Maar veiligheid is ook een containerbegrip, waar veel achter schuil gaat. Zoals: 

 bescherming van lijf en goed. Dat is bij uitstek een overheidstaak, uitgevoerd door 

politie en justitie 

 handhaving van bestuurlijk opgelegde regels, bij uitstek een gemeentelijke taak: 

drank- en horecawetgeving, evenementen, verkeer- en parkeerhandhaving, 

milieudelicten 

 voorbereiding op en bestrijding van incidenten en rampen; dat is een zaak van de 

veiligheidsketen van gemeenten, brandweer, Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie, die elkaar treffen in de 

Veiligheidsregio 

 bestuurlijke en civiele preventie van onveiligheid: buurtpreventie, hang- en 

sluitwerk, belichting en transparantie van doorgaande routes, enzovoort; dat is een 

zaak van gemeenten, bewonersorganisaties, corporaties en bedrijven, met 

deskundige ondersteuning door politie en brandweer 

 situationele veiligheid: beveiliging van bedrijven en objecten, scholen, 

evenementen, tegengaan van vervuiling, verloedering en vandalisme; dat is een 

zaak van parkmanagement, afspraken met bedrijven, horeca, bestuurders en politie 

 scheppen van een ‘veiligheidsbeleving’, een omgeving waarin mensen niet bang zijn 

om hun eigen leven te leiden en identiteit te beleven.  

 

De lijst van acties kan naar believen langer worden gemaakt. De gemeenten uit de 

vijf Duin- en Bollengemeenten komen dus in verschillende gedaanten terug: als 

medebeslisser in de Veiligheidsregio Hollands Midden en bij de vorming van 

Regionale Uitvoeringsdiensten, als operationele partner bij rampenbestrijding 

(waarbij elke gemeente een organisatie klaar en geoefend moet hebben om 

tenminste 72 uur paraat te kunnen blijven na een incident), als handhaver van 

zelfgestelde regels (milieu, afval) en zelf verschafte vergunningen (bouwvergunning, 

evenementvergunning, horeca), als partner van het maatschappelijk initiatief het 

verlenen van een Keurmerk Veilig Ondernemen, Keurmerk Veilig Wonen) en als 

opinie- en beleidsbepaler bij de inrichting van de openbare ruimte, in welzijn, zorg, 

onderwijs en openbaar leven.    

 

Realisatie van de taken op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid vraagt om 

het  adequaat vorm en inhoud geven aan veiligheidsarrangementen in de wijken 

van de gemeenten in de regio. Een goede bezetting is dus belangrijk. De formatie 

van het aantal wijkagenten in het basisteam in de gemeenten moet dan ook in 
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overeenstemming zijn met de vastgestelde norm van 1 wijkagent op gemiddeld 

5.000 inwoners.  

 

Bestuurlijke omgeving 

 

In de politiële en justitiële kant van het veiligheidsbeleid is het steeds balans zoeken 

tussen centrale en decentrale sturing en prioritering. Met de vorming van de 

Nationale Politie is de pendule zeker bij centrale sturing aangekomen. Het beleid 

komt uit Den Haag. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor ‘community 

police’, maar het is afwachten hoe lokale veiligheidsbelangen aan de orde gaan 

komen. Lokale veiligheidsbelangen voor de vijf Duin- en Bollengemeenten zijn 

bijvoorbeeld de begeleiding van evenementen als het corso, het uitgaansleven en 

het toerisme aan de kust, de migrantenarbeid in de bollen, de beveiliging van 

bedrijventerreinen en het tegengaan van het ‘waterbedeffect’(het overlopen van 

criminaliteit uit nabije gebieden waar repressie plaats vindt).  

 

Het is de komende periode dus zaak om opnieuw te zoeken naar verankering van 

het veiligheidsbeleid in de lokale democratie. Gemeenten zijn mede-

opdrachtgevers van de veiligheidsregio. Maar de afstand tussen een kleine 

gemeente en de Veiligheidsregio is nu al zo groot, dat die relatie soms nauwelijks 

meer beleefd wordt. De match in schaal en thematiek ontbreekt. 

 

De gemeente is voorts operationele partij bij rampen. De eisen aan de preventie 

van rampen nemen steeds toe, variërend van steeds striktere brandwerende 

voorschriften in gebouwen en bij evenementen tot aan voorschriften voor de 

snelheid waarmee bij een incident gereageerd wordt. Gemeenten moeten steeds 

meer oefenen om hun draaiboektaken onder de knie te houden en te kunnen 

voldoen aan de eis om tenminste 72 aaneengesloten uren paraat te blijven na een 

incident. Dat is voor een kleine gemeente bijna niet meer te doen.  

 

 

Afspraken      

 

1. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwerpen samen met politie en maatschappelijke 

partners een integrale veiligheidstrategie (Integraal Veiligheids Programma). Doel is om 

in de beleving van de inwoners de Bollenstreek tot de veiligste regio van de Randstad te 

maken. De ambtelijke ondersteuning wordt gecoördineerd.  

 

2. De vijf Duin- en Bollengemeenten brengen regionale samenhang aan in de preparatie op 

en bestrijding van rampen en richten daartoe een gezamenlijke rampenstaf in, evenals 

een centrale vergaderlocatie voor de lokale beleidsteams bij rampen. 

 

3. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren hun beleid en handhaving op de gebieden 

drank, drugs, horeca en jaarwisseling gezamenlijk uit. 

 

4. De vijf Duin- en Bollengemeenten  gaan de Algemene Plaatselijke Verordeningen en de 

vergunningverlening voor (grotere) evenementen harmoniseren. 
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5. De vijf Duin- en Bollengemeenten presenteren zich als eenheid in het bestuur van de 

Veiligheidsregio en in de regionale politie-eenheid.   
 

6. De vijf Duin- en Bollengemeenten verankeren de beleidsplanning van de politie, de 

brandweer en de GHOR op uniforme wijze in de gemeenteraden. 
 

 

2.2 Working party Openbare Orde en Veiligheid: verkenning samenwerkingsvormen1 

 

De samenwerkingsafspraken van de gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek zijn 

strategisch en beleidsmatig van aard: ze hebben betrekking op politiek-inhoudelijke 

ambities met een horizon van 10 tot 16 jaar. Zo bezien zijn sommige afspraken op het 

punt van veiligheid een vreemde eend in de bijt. Afspraak 2, bijvoorbeeld, is vooral 

organisatorisch en uitvoerend van aard. Wat is er aan de hand? 

Veiligheid is een onomstreden kerntaak van de overheid, ook van de lokale overheid. 

Maar de gevoeligheid van het beleid voor beïnvloeding door het lokaal bestuur is maar 

beperkt. En ambtenaren van het lokaal bestuur hebben meer loyaliteiten dan alleen hun 

eigen gemeentebestuur. Ze zijn ook loyaal aan het beleid van partners in de 

veiligheidsketen.  

Het gemeentelijk beleid heeft met vier andersoortige ‘werkplaatsen’ te maken. 

De eerste ‘werkplaats’ is de rampenbestrijding in de ‘warme’ fase (de vlammen slaan uit 

het dak). De acute hulpverlening is een opdracht aan de vier kolommen rood 

(brandweer), wit (GGD, GHOR), blauw (politie) en oranje (gemeenten). De aanpak van 

de warme fase ligt vast in plannen en voorschriften. Het is tot in detail geregeld wie wat 

moet doen in welke omstandigheid. De ruimte over de warme fase als 

gemeentebesturen na te denken in termen van zelfstandig te ontwikkelen strategische 

samenwerking, is nihil. De gemeente moet gewoon uitvoeren. Maar die uitvoering is wel 

weer veeleisend. Alleen al de eis om gedurende 72 uren een aantal essentiële functies 

van gemeentewege in de lucht te houden, is zeer omvangrijk. De schatting is dat de 

Duin- en Bollenstreek daarvoor een rampenbestrijdingsorganisatie nodig heeft waarin 

tenminste 250 ambtenaren hun plaats weten en goed op elkaar zijn ingespeeld. Er moet 

dus nauw worden samengewerkt, maar dan in uitvoerende en voorbereidende zin (op 

dit moment vindt een onderzoek plaats naar de opschaling van de ‘warme 

rampenorganisatie’ door S. Kunnen en M. Van Duin).  

De tweede ‘werkplaats’ is de preparatie op rampen en incidenten, de zogenaamde 

‘koude’ fase. Gemeenten hebben te maken met voorschriften over de geoefendheid van 

de organisatie. Gemeenten zouden kunnen besluiten om niet meer ieder afzonderlijk te 

oefenen, maar om dat gezamenlijk te doen vanuit een gezamenlijke rampenorganisatie 

                                                           
De twee working parties hebben plaatsgevonden op 17 en 25 april 2013 met deelname van beleidsmedewerkers openbar orde 
en veiligheid van zes gemeenten, onder voorzitterschap van T. Fabel, gemeentesecretaris van Noordwijkerhout 
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met medewerkers uit de deelnemende gemeenten en ten behoeve van de deelnemende 

gemeenten. De aard van de problematiek lokt uit dat ze dat ook zullen gaan doen. Bij 

een groot ongeluk in gemeente x blijven de hulpverleners uit gemeente y stellig niet aan 

de gemeengrens staan. Dat blijkt ook in de praktijk, recent nog bij het schietincident in 

Alphen aan de Rijn. Een gezamenlijke werkorganisatie ligt daarmee voor de hand. Maar 

dat is nog steeds meer een uitvoeringskwestie dan een strategische samenwerking. 

De derde ‘werkplaats’ is de openbare orde in engere zin: het gemeentelijk voorportaal 

voor politie en justitie, zoals de bepalingen uit de APV, het politiebeleid, evenementen, 

drank, drugs. In deze ‘werkplaats’ is al veel meer ruimte voor strategische 

samenwerking. Wanneer gemeente x bijvoorbeeld besluit om zeer streng te handhaven 

op alcohol, dan kan dat een ‘waterbedeffect’ hebben naar de buren. De afspraken 3 en 4 

gaan daar over. Complicatie is wel dat het in deze ‘werkplaats’ vaak niet om gewone 

lokaal-politieke zaken gaat. Het gaat om de bevoegdheid van de burgemeester in relatie 

tot de regionale politie-eenheid (zoals bij afspraak 3 het geval is, bij afspraak 4 gaat het 

om een bevoegdheid van de raad). De hier behandelde zaken zijn vaak van repressieve 

aard. In theorie hoeven de raden helemaal niet zo nauw samen te werken, wanneer de 

burgemeesters besluiten goed af te stemmen. Afspraak 6 verankert die afstemming in 

de raden. Het gaat om bevoegdheden die wettelijk niet overdraagbaar zijn.  Ze kunnen 

dus in regionaal verband niet gemandateerd worden, alleen afgestemd.  

Alleen in de vierde ‘werkplaats’ zit echt beleid, dat zich volop leent voor de afspraken 

over strategische samenwerking. Dit is de werkplaats voor het lokaal veiligheidsbeleid, 

van buurtgewijze preventie van woninginbraken (samen met woningeigenaren), via 

campagnes tegen vandalisme tot aan beveiliging van bedrijventerreinen, van goede 

verlichting van fietsroutes via weerbaarheidstrainingen van ouderen tot aan voorlichting 

op scholen over alcohol. In het lokaal veiligheidsbeleid heeft de gemeente geen 

monopolie – er zijn bijna altijd partners, zoals de politie, corporaties, zorginstellingen, 

bedrijven – maar wel veel autonomie. De vierde werkplaats is het meest gevoelig voor 

sturing door wethouders en raadsleden. Minder verschillen tussen de betrokken 

gemeenten en minder APV’s is wenselijk, maar blijkt moeilijk te bereiken. Het domein is 

niet justitieel en repressief, maar bestuurlijk-maatschappelijk en preventief. Zo bezien is 

de eerste afspraak de meest strategische afspraak uit de serie.    

Natuurlijk is er een samenhang tussen de vier ‘werkplaatsen’. Zo is in het lokaal 

veiligheidsbeleid ‘preventie’ het sleutelwoord. Goede preventie van alcoholmisbruik op 

scholen en aan de rand van het sportveld (vierde werkplaats) heeft gevolgen voor de 

afspraken die over evenementen gemaakt worden (derde werkplaats) en voor de kans 

op grootschalige incidenten in het uitgaansleven (eerste werkplaats). Bovendien worden 

in de Duin- en Bollenstreek de vier werkplaatsen steeds door dezelfde mensen bevolkt 

(naast de beleidsambtenaren ook de uitvoerende diensten, zoals de GOA’s). 

Bezien vanuit de working party, sporen de samenwerkingsafspraken in hoge mate met 

de ambtelijke status quo. De afspraken beschrijven en herbevestigen de bestaande 

ambtelijke samenwerking. Als daar een schep bovenop komt, moet die in eerste 

instantie liggen in meer bestuurlijke samenwerking. 

Die schep er boven op is wel hard nodig. De veiligheidsproblematiek zal de komende 

jaren toenemen. Dat is enerzijds een kwestie van de voortgaande opschaling in de 
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preparatie. De partners van de gemeenten zijn in hoofdzaak bovenlokaal georganiseerd 

(brandweer, GHOR) en het einde aan die schaalvergroting is nog niet in zicht (nationale 

politie). Ook de partners in de preventie-keten zijn vaak landelijke organisaties (zoals 

branche-organisaties van bedrijven). Een krachtenbundeling in de Duin- en Bollenstreek 

is noodzakelijk om gezien en gehoord te worden door deze partners. Er zijn 

aanwijzingen dat het ontbreken van één stem nadelig is voor de regio, bijvoorbeeld bij 

de verdeling van politie-capaciteit. 

Anderzijds is er ook een ‘intrinsieke’ toename van de veiligheidsproblematiek. Zo gaan 

de komende schrale jaren in het sociaal domein stellig een extra werklast opleveren 

voor de veiligheidsfuncties. De bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, 

daklozenzorg en verslaafdenzorg betekenen dat mensen die jarenlang in trajecten 

hebben gezeten weer in het openbaar domein komen. Dat vraagt om meer kwaliteit: 

verdere specialisatie en expertise. In de praktijk zal de opschaling uit de eerste 

werkplaats geflankeerd worden door ‘afschaling’ in de vierde werkplaats: maatwerk in 

het plaatselijk veiligheidsbeleid.  

Elk bedrijventerrein is weer anders en moet weer een eigen pakket aan 

parkmanagement en beveiliging ontwikkelen. De ene buurt is veel homogener dan de 

andere en leent zich op een andere manier voor projecten als hang- en sluitwerk en 

buurtpreventie. En het uitgaans- en evenementengedrag is in elke kern weer anders. 

 

Aan welke voorwaarden moet een effectieve samenwerkingsvorm voldoen? 

De discussie zit in de ogen van de ‘working party’ niet zozeer in de eerste twee 

‘werkplaatsen’ (warme en koude kant van de crisisbeheersing). De gemeenten hebben 

daar een uitvoerende rol. De wettelijke eisen aan omvang en samenstelling van de 

crisisteams zijn van dien aard, dat de gemeenten daar niet meer op eigen kracht aan 

kunnen voldoen en praktische samenwerking ‘als vanzelf’ aan de orde gaat komen. 

Noordwijk en Katwijk hebben al een begin gemaakt met een ‘buddyschap’ als het gaat 

om preparatie in het duin- en strandgebied. Er loopt op dit moment een afzonderlijk 

onderzoek naar die samenwerking.  Zoals het er nu uitziet, is dat een voorloper van 

operationele samenwerking van alle zes gemeenten in de regio. Het is vooral een 

kwestie van tijd en – letterlijk – oefening. De verwachting is dat de vorming van een 

gemeenschappelijk veiligheidsbureau en een gemeenschappelijk beleidscentrum er op 

termijn ‘vanzelf’ gaan komen, mede vanwege de samenwerking met de andere partners 

in de keten. Voor de aansturing en de bevoegdheden maakt deze versterkte 

operationele samenwerking niets uit. De burgemeester van gemeente x blijft 

verantwoordelijk voor een incident, ook wanneer het beleidscentrum zich buiten zijn 

gemeente bevindt en de crisisstaf uit mensen van zes gemeenten bestaat (tenzij het 

incident wordt opgeschaald en de verantwoordelijkheid naar een ander niveau over 

gaat). Een gemeenschappelijk veiligheidsbureau en een gemeenschappelijk 

beleidscentrum geven belangrijke voordelen als het gaat om het adviseren van de 

burgemeesters in de Veiligheidsregio (voorbereiden vergaderstukken, efficiency en 

specialisatie).  
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Synchroniseren van APV’s en gezamenlijk optrekken in de beleidplanning van politie en 

brandweer kan nog op basis van afstemming tussen de burgemeesters. Dat geldt ook 

voor het uniforme woordvoerderschap namens de streek. Het reeds bestaande 

veiligheidsberaad (voorheen ‘districtscollege’) van de zes gemeente kan voor deze  

afstemming worden uitgebouwd. Het is op zich wel lastig om de resultaten van deze 

afstemming steeds in zesvoud in de gemeenteraden neer te leggen, maar het is bezien 

vanuit de huidige praktijk wel te doen.  

De discussie over strategische samenwerking is vooral relevant voor de derde en de 

vierde ‘werkplaats’. Op dit punt lijkt het wat meer minder een zaak van zes en wat meer 

een zaak van vijf plus één gemeenten. Katwijk heeft een andere veiligheidsproblematiek 

(andere bouwaard, andere sociale samenhang, jeugd- en ggz-problematiek, enzovoort) 

en is bovendien groot genoeg om zelf gespecialiseerde deskundigheid in huis te houden. 

Een relevante overweging voor samenwerking op het gebied van OOV zou moeten zijn 

de maatschappelijke samenhang in een gebied en de overeenkomst van 

maatschappelijke problematiek.  

  

In de vierde ‘werkplaats’ lijkt afstemming alleen niet meer te volstaan. Bij het maken van 

integrale veiligheidsplannen wordt gebruik gemaakt van formats van de VNG. De 

formats gaan uit van vijf veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomgeving (inclusief 

bijvoorbeeld woninginbraken, woonoverlast, huiselijk geweld); bedrijvigheid en 

veiligheid (inclusief Keurmerk Veilig Ondernemen); jeugd en veiligheid; fysieke 

veiligheid; integriteit en veiligheid. Het format betekent dat je bepaalde stappen 

doorloopt op weg naar een uitgewerkt en op de lokale situatie toegespitst beleid. Heel 

veel gemeenten doorlopen dezelfde procedure. Dat maakt het beleid vergelijkbaar, 

maar maakt tevens inzichtelijk waar de ruimte zit voor lokale afwegingen. Die 

afwegingen zijn niet afhankelijk van de gemeentegrootte. Het format laat voldoende 

gebieds- en wijkgerichtheid toe om ook binnen grotere gemeenten maatwerk te 

verrichten. Wel is het zo dat de mogelijkheid voor maatwerk toeneemt, wanneer meer 

specialistische deskundigheid voor handen is.  

 

Welke varianten zijn mogelijk?    

 Gezien de grote dichtheid aan voorschriften en structuren, is de crisisbeheersing geen 

onderdeel meer van strategisch beraad tussen gemeenten, maar van operationele 

samenwerking. De druk om in de operationele samenwerking schaal te maken is groot. 

De gezamenlijke ambtelijke afdeling van de zes gemeenten is er in theorie al. Het is een 

kwestie van tijd om er praktisch vorm aan te geven. Dat proces kan doorgaan zonder 

grote ingrepen in de sfeer van bestuurlijke samenwerking of fusie. Wel is een politiek 

signaal nodig dat de ambtelijke organisaties van de zes gemeenten kunnen gaan werken 

aan een gezamenlijk veiligheidsbureau in de crisisbeheersing en gezamenlijk de 

preparatie ter hand kunnen nemen, volgens en tijdpad dat vooral praktisch is (niet 

geforceerd met z’n zessen gaan oefenen, maar een groeimodel aanhouden).   

 

 Voorts is het mogelijk om zonder drastische maatregelen het veiligheidsberaad (van 

burgemeesters) uit te bouwen tot een platform waar alle politie- en justitiegerelateerde 
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zaken onderling worden afgestemd. Voorkomen moet wel worden dat afspraken uit het 

veiligheidsberaad toch weer lokaal onder druk komen te staan tijdens de behandeling in 

de afzonderlijke raden. Een manier om tot een regionaal politiek moment te komen, kan 

zijn het fenomeen van gezamenlijke commissievergaderingen, waar gestreefd wordt 

naar zo breed mogelijke steun voor de resultaten van de afstemming in het 

veiligheidsberaad.   

 

 De echte ‘winst’ ten opzichte van de status quo moet worden gezocht in het veel beter 

opzetten van het lokaal veiligheidsbeleid. Daarvoor is het zeer gewenst dat de 

ambtelijke ondersteuning gaat samen werken in een enkel bureau (afdelingsfusie). 

Daarmee is de noodzakelijke specialisatie en deskundigheidsontwikkeling mogelijk. Op 

dit moment zijn de vijf gemeenten ieder voor zich te klein. Alleen Katwijk kan zich enige 

specialisatie veroorloven. De ‘working party’ ziet een fusie van de (vijf) gemeenten als 

optimaal, omdat dan de aansturing in de vier ‘werkplaatsen’ in hoge mate 

gesynchroniseerd wordt. Een fusie is niet strijdig met de noodzaak om lokaal maatwerk 

te leveren. Integendeel: door het efficiënter inzetten van de capaciteit, het overbodig 

maken van dubbel werk, het uitdunnen van het overlegcircuit en het scheppen van korte 

lijnen, is juist meer aandacht en deskundigheid beschikbaar voor lokale vraagstukken. 

Praktisch kan dat de vorm krijgen van een werklast voor de medewerkers in een 

matrixvorm; enerzijds een specialistische deskundigheid (bijvoorbeeld ‘bedrijf en 

veiligheid’ of ‘buurtpreventie’) en anderzijds een ‘account management’ voor een van 

de kernen in de streek.  

 

 Er is ambtelijk draagvlak en animo om snel te beginnen met de vorming van een 

intergemeentelijke afdeling op één locatie. Mocht dat gebeuren met behoud van de 

gemeentelijke zelfstandigheid, dan is het tenminste noodzakelijk dat de ambtelijke fusie 

wordt aangestuurd vanuit een regionaal politiek moment. De combinatie van het 

veiligheidsbureau (van burgemeesters) met een coördinerend wethouder (voor het 

lokaal veiligheidsbeleid) kan een werkbare variant zijn.  
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3. Strategische samenwerking Sociaal Domein: zorg, welzijn en jeugdbeleid 

 

 

 
3.1 Analyse en afspraken 

 

Maatschappelijke omgeving 

 

In het ‘sociaal domein’ gaat het om de lokale kant van de participatie van en 

voorzieningen voor kwetsbare mensen in de samenleving; daaronder met name 

werkzoekenden en arbeidsgehandicapten, jeugd en ouderen. Centraal staat het 

solidariteitsprincipe: we betalen met z’n allen voor voorzieningen voor 

minderheden. Dat principe staat onder druk, zeker nu er veel meer groepen zijn die 

in hun verworven inkomensposities bedreigd worden.  

In de vijf Duin- en Bollengemeenten worden ook terreinen als 

onderwijsvoorzieningen en sport- en cultuuraccommodaties ervaren als 

aanverwant aan het ‘sociaal domein’.   

 

In ‘het sociaal domein’ gaat het tot nu toe vooral om algemene en landelijke 

normen en regels. Mede vanwege de vergrijzing en de steeds toenemende kosten, 

is een wending ingezet naar meer maatwerk. De landelijke arrangementen moeten 

dichtbij komen, bij gemeenten en bij het maatschappelijk en burgerlijk initiatief. De 

kracht van inwoners moet centraal komen te staan. Het gaat om een transitie van 

een verzorgings- naar een participatiemaatschappij. De transitie naar een 

participatiemaatschappij is, samen met het behoud van de internationale 

concurrentiekracht, een centrale opgave voor politiek en samenleving in Nederland 

voor de komende tien tot vijftien jaar. Een groot deel van het gevecht om die 

participatiemaatschappij wordt gevoerd op lokaal en regionaal niveau. 

 

De uitgangspositie op sociaal en sociaal-demografisch terrein in de vijf Duin- en 

Bollengemeenten is goed. Zelfs de gemeente die op basis van de zorgconsumptie 

relatief kwetsbaar is (Hillegom) is landelijk gezien een gemiddelde gemeente. De 

streek als geheel laat een relatief lage zorgconsumptie, een hoge zelfredzaamheid 

en sterke sociale verbanden zien, gekoppeld aan een lage werkeloosheid, een hoge 

arbeidsparticipatie en een relatief hoge inkomens- en eigendomspositie. De 

ondersteunende zorgvoorzieningen vormen een goed netwerk.   

 

 Bestuurlijke omgeving 

 

De sterke uitgangspositie van de vijf Duin- en Bollengemeenten is mede in de hand 

gewerkt door een al vergaande samenwerking en belangbehartiging op uitvoerend, 

ambtelijk en bestuurlijk niveau. Onderdelen daarvan zijn: 

 de beleidsontwikkeling vindt in hoge mate plaats binnen het verband van Holland 

Rijnland. Het gaat dan om visie-ontwikkeling, verkenning van de mogelijke aanpak 
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van nieuwe taken, inspiratie-bijeenkomsten, oriëntatie op gezamenlijke inkoop en 

dergelijke.    

 de uitvoerende taken in het sociaal domein zijn grotendeels ondergebracht bij de 

Intergemeentelijke Sociale Dienst (sociale zekerheid, schuldhulpverlening, re-

integratie, huishoudelijke hulp, inburgering, woningaanpassing) en bij Werkbedrijf  

Maregroep (sociale werkvoorziening); de ISD is het sociale gezicht van de vijf Duin- 

en Bollengemeenten en de kosten van de ISD worden verdeeld over de 

deelnemende gemeenten volgens vastgelegde verdeelsleutels in een 

Gemeenschappelijke Regeling.  

 

Er komt veel, nieuw werk op de gemeenten af: 

 

 De nieuwe Participatiewet uit het regeerakkoord 2012 betekent een verder gaande 

decentralisatie. Op dit moment voert in de Bollenstreek de Intergemeentelijke 

Sociale Dienst de inkomensvoorziening uit voor bijstandscliënten, op grond van de 

Wet Werk & Bijstand (Wwb). De Maregroep zorgt voor werkgelegenheid voor niet-

volledig en niet-duurzaam arbeidsgeschikten, op basis van de Wet Sociale 

Werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. In 2014 worden deze drie wetten 

samengevoegd in de Participatiewet. De budgetten worden ontschot. Gemeenten 

zullen vanaf 2015 zelf  ‘beschut’ werk moeten gaan organiseren en werkgevers 

worden verplicht arbeidsgehandicapten in dienst te nemen volgens een nog vast te 

stellen quotum en stappenplan. De gemeente krijgt er dus een speelveld bij: de 

werkgevers. En tegelijk wordt de eigen ruimte van de gemeenten voor deze nieuwe 

taak beperkt door een flinke bezuiniging. 

 De jeugdzorg komt naar de gemeenten toe. Dan gaat het om de jeugdhulpverlening 

door de Bureaus Jeugdzorg (nu een provinciale taak), de Geestelijke 

Gezondheidszorg voor jeugdigen, de zorg voor jeugd met een Licht Verstandelijke 

Beperking, de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en nog enkele taken. De 

gemeenten hadden al de bestrijding van de voortijdige schooluitval. Bij elkaar een 

heel complex. Een van de problemen in de jeugdzorg – de vorming ketens van 

behandelaars die elkaar niet goed aanvullen – komt daarmee onder gemeentelijke 

regie. De kosten per cliënt kunnen in de jeugdzorg hoog zijn. Daarom is de 

decentralisatie niet alleen een inhoudelijke uitdaging, maar ook een risico. In het 

rapport ‘De beleving van Voortijdig Schoolverlaten’ van het Ministerie van OCW 

wordt melding gemaakt van een nieuwe generatie jongeren met een ongekende 

hoeveelheid leer-, gedrag- en concentratieproblemen. Het is urgent om dit soort 

maatschappelijke en financiële risico’s gezamenlijk in te schatten.  

 De gemeenten zorgen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nu al 

voor individuele voorzieningen als huishoudelijke hulp, vervoers- en 

rolstoelvoorzieningen, woningaanpassing. Ouderen vormen de grootste doelgroep 

van deze activiteit. Daarnaast zorgen de gemeente voor welzijnswerk in brede zin. 

Vanuit de AWBZ gaan de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding 

en verzorging (waaronder dagbesteding) over naar de gemeenten. De gemeente 

wordt daarmee de voornaamste overheidsspeler voor grote groepen kwetsbare 

mensen, waaronder ouderen. Alleen de curatieve en intramurale zorg blijven 

buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar alles wat met preventie, 

zelfstandigheid en kwaliteit van leven te maken heeft, gaat naar de gemeente. De 
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politieke en publicitaire gevoeligheid van dit werk is – begrijpelijk – groot. Er komt, 

alweer, een forse bezuiniging mee met de decentralisatie. Het is niet moeilijk om te 

voorspellen dat colleges en raden kritische krantenkoppen voor de kiezen gaan 

krijgen.   

 

Al vanaf 2014 zal meer dan zestig procent van de gemeentebegroting in het sociaal 

domein omgaan. Dat lijkt goed voor het sociale gezicht van de gemeente, maar de 

budgetkortingen zorgen er voor dat zeker de eerste jaren heel vaak nee zal worden 

verkocht. Nieuwe zorgarrangementen zoals de ontwikkeling van wijkzorgteams, 

kosten immers tijd.   

 

In het nieuwe regeerakkoord staat ook dat alleen 100.000+ gemeenten 

verantwoordelijk worden voor taken die van rijk of provincies naar het lokale 

bestuur worden verschoven. Zoals het nu in het regeerakkoord staat, kan dat 

betekenen dat je de regie over je eigen sociaal domein alleen kunt voeren wanneer 

je meer dan 100.000 inwoners telt. Wanneer dat niet het geval is, vindt de 

regievoering elders plaats, bijvoorbeeld vanuit de dichtstbijzijnde 100.000+ 

gemeente.    

 

Het Sociaal Akkoord (van 11 april 2013) en het Zorgakkoord (van 24 april2013) 

hebben geleid tot enige wijzigingen van de voorgenomen kabinetsplannen. Het 

kabinet is overeengekomen dat diverse aangekondigde bezuinigingen in de 

langdurige zorg voorlopig worden teruggedraaid.  Volgens de VNG moet het 

Kabinet echte keuzes maken om zorg en ondersteuning terecht te laten komen bij 

mensen die daarop zijn aangewezen en die keuzes blijven nu achterwege.  In 2014 

blijft onder andere  de huishoudelijke hulp beschikbaar voor nieuwe cliënten. 

Daarnaast blijft de dagbesteding beschikbaar voor nieuwe cliënten en zijn 

bezuinigingsmaatregelen in de verzorging geschrapt, maar dit is alleen maar 

mogelijk door de rekening van € 89 miljoen bij de gemeenten neer te leggen. 

Structurele bezuinigingen vanaf 2015 worden gewoon doorgevoerd. We kunnen 

spreken van enige temporisering, maar de (financiële) draagkracht van 

gemeenten staat blijvend onder grote druk.  

 

  Strategische samenwerkingsafspraken: wat willen we bereiken?  

 

De doelen van de samenwerking zoals vastgelegd in de strategische afspraken voor de 

langere termijn zijn: 

 

7. De vijf Duin- en Bollengemeenten intensiveren de reeds bestaande samenwerking 

in de beleidsvorming en de uitvoering van taken in het sociaal domein, met als 

leidende motieven solidariteit, risicobeheersing en inzetten van zelfredzame 

vermogen van de bevolking. De samenwerking vindt plaats onder een aanzienlijk 

somberder gesternte dan een aantal jaren terug. Anders dan voorheen, zal de 

samenwerking niet meer een opschaling van lokale belangen en lokale problemen 

naar de regio zijn; de richting wordt omgedraaid: het gemeenschappelijke en 

regionale niveau zijn leidend, in de uitvoering wordt afgeschaald naar lokaal 
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maatwerk. Organisatiebeginsel wordt ‘groot organiseren en klein of dichtbij 

uitvoeren’.  

 

8. De vijf Duin- en Bollengemeenten gedragen zich, in het licht van de 

kabinetsambities, als één gemeente in de regievoering op de decentralisaties. Zij 

bundelen daartoe alle externe contacten met betrekking tot beleid en 

belangenbehartiging in één rechtspersoon. Die rechtspersoon zal tevens bundeling 

van aanbesteding tot stand brengen (inkoopmacht). Afstemming tussen de vijf is 

een ‘back office’ activiteit, die de slagkracht naar derde partijen niet in de weg zal 

staan. 

 

9. De vijf Duin- en Bollengemeenten overwegen of samenvoeging van het budget voor 

de drie decentralisaties wenselijk is vanuit een oogpunt van kostenbeheersing, 

risicospreiding en solidariteit. Eventuele samenvoeging van het budget vindt plaats 

nadat gezamenlijk beleid en samenwerkingsafspraken zijn opgesteld en er sprake is 

van een financieel stabiele situatie.  

 

10. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar versterking van de basis onder het 

gemeenschappelijke uitvoeringsinstituut ISD, teneinde operationeel opgewassen te 

zijn tegen nieuwe taken. Zij streven naar samenwerking - beleidsmatig, budgettair, 

in de uitvoering - met de Gemeente Katwijk en andere gemeenten in de nabije 

omgeving. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven eveneens naar versterking van 

de basis onder het werkvoorzieningbedrijf Maregroep. 

 

11. In het licht van de ontschotting van de budgetten voor de re-integratie van 

bijstandscliënten en arbeidsgehandicapten volgens de Participatiewet, beraden de 

vijf Duin- en Bollengemeenten zich gezamenlijk op de organisatorische gevolgen 

voor de ISD en de Maregroep. Hierbij geldt een voorkeur voor intensievere 

samenwerking tussen ISD en Maregroep, omdat op deze wijze bestuurlijke ’drukte’ 

voorkomen kan worden. Voor de nieuwe taken uit de Participatiewet – het naar 

werkgevers bemiddelen en begeleiden van bijstandscliënten en 

arbeidsgehandicapten – is een vraaggerichte benadering van de markt noodzakelijk, 

evenals een goed netwerk bij werkgevers en een verdere professionalisering van de 

dienstverlening. De vijf Duin- en Bollengemeenten bouwen daartoe het 

gemeenschappelijk werkgeversservicepunt met Katwijk uit.      

 

12. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwikkelen een regionale aanpak van het 

vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en van het welzijnswerk. Zij maken een 

gezamenlijk spreidingsplan van hun wijk- en welzijnsvoorzieningen en streven naar 

een zo groot mogelijke regie over wijkvoorzieningen door wijkbewoners. Ook hier 

geldt het organisatiebeginsel :’groot organiseren en klein of dichtbij uitvoeren’.  

 

13. Om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg goed te kunnen verrichten, is 

het zaak goede relaties te ontwikkelen met de verzorgingstructuur van het 

onderwijs. Het gaat daarbij om zorgverleners en andere instituten die regionaal of 

regio-overstijgend werken. De vijf Duin- en Bollengemeenten zijn als afzonderlijke 
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gemeente nauwelijks gesprekspartner voor deze zorgverleners. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten organiseren zich daarom als ‘enkelvoudige gesprekspartner’ van 

deze instituten, teneinde slagvaardig tot afspraken en informatie-uitwisseling te 

komen.     

 

14. De vijf Duin- en Bollengemeenten doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen 

van de sociaal-demografische ontwikkeling en de vergrijzing voor de vraag naar 

woon- en zorgvoorzieningen. Zij inventariseren de behoefte aan intramurale 

zorgvoorzieningen en verstaan zich als regio met ontwikkelaars en verzekeraars als 

het gaat om investeringen in deze voorzieningen.  

 

15. De vijf Duin- en Bollengemeenten onderkennen dat een stijging van de werkloosheid 

en een stijging van het aantal mensen met een laag inkomen – mogelijke 

consequenties van een lang aanhoudende crisis – een zware last betekenen voor 

gemeente en samenleving. Zij signaleren dat een sterke economie in dat opzicht ook 

een sociale opdracht is. De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen voorts dat een 

vitaal bedrijfsleven en een ‘civil society’ die verantwoordelijkheid wil dragen, 

broodnodig zijn als dragers van voorzieningen voor kwetsbare mensen en als 

coproducenten van de transitie naar een participatiesamenleving. Zij werken 

gezamenlijk aan coalities met deze partijen. Ze werken eveneens gezamenlijk aan 

een reputatie van een streek met ruimte voor initiatief, ondernemerschap en 

innovatie in zorg en welzijn.  

 

16. De vijf Duin- en Bollengemeenten maken zich sterk voor versnelde uitbreiding van het 

glasvezelnetwerk, teneinde zich te positioneren als proeftuin voor internettoepassingen 

in domotica, patiëntenzorg en zelfsturing.    

 

3.2 Working Party Sociaal  Domein: verkenning samenwerkingsvormen2 

Uit bovenstaande strategische afspraken voor de komende 10 -15 jaar blijkt de gedeelde 

zorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een samenleving met een groeiend 

aantal kwetsbare mensen (door o.a. vergrijzing, stijgende werkeloosheid en daling van 

de uitkeringen). Een groter takenpakket gecombineerd met bezuinigingen en toename 

van zorgkosten vraagt om een kritische blik op de huidige gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie. Het waarborgen van de zorgkwaliteit en spreiding van eventuele 

risico’s vereisen daarnaast een intensievere samenwerking tussen de lokale 

beleidsafdelingen en een wijziging in de bestuurlijke en politieke aansturing. Nu al wordt 

toegewerkt naar een projectstructuur om in ambtelijke samenwerking het regionaal 

ontwikkelde beleid ‘lokaal af te bakken’.  

 

Aan welke voorwaarden moet een effectieve samenwerkingsvorm voldoen? 

 

                                                           
2    De twee working parties hebben plaatsgevonden op respectievelijk 9 en 23 april 2013 met deelname van 

beleidsmedewerkers Sociaal Domein van 6 gemeenten, o.l.v. R. Van Rhijn, gemeentesecretaris Teijlingen 
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De vijf Duin-en Bollengemeenten werken op uitvoeringsniveau binnen het Sociaal 

Domein al samen binnen de ISD en (met ook andere partners) in de Maregroep. 

Daarnaast is bij Holland Rijnland een klein aantal uitvoeringstaken neergelegd: bijv. de 

regiotaxi en handhaving leerplichtwet. De ISD wordt aangestuurd door 5 

beleidsinhoudelijke afdelingen Maatschappelijke Ondersteuning. Lokaal zijn er enkele 

organisatorische verschillen (bijv. bij de organisatie van het Leerlingenvervoer en 

Jeugdzorg).  De beleidsambtenaren treffen elkaar wekelijks binnen Holland Rijnland en 

bereiden zich in een recent door de gemeentesecretarissen georganiseerde 

projectgroep voor op het nieuwe uitgebreide takenpakket dat voortvloeit uit de 3D-

centralisaties en de Participatiewet. Hierbij geldt het motto: regionaal ontwikkelen, 

lokaal afbakken. 

 

Ondanks lokale verschillen is samenvoeging van de beleidsafdelingen mogelijk en 

wenselijk om zo meer tijd en geld (bezuinigingen!) vrij te maken voor de specialisaties, 

nodig om goede bovenregionale en landelijke relaties mogelijk te maken. Het gaat er 

primair om de beleidsinhoudelijke regiefunctie te versterken. Lokale bestuurders dragen 

grotere politieke verantwoordelijkheid en vragen in geval van gevoelige incidenten om 

stevige ondersteuning door goed ingelichte, gespecialiseerde beleidsmedewerkers.  

 

Een goed beleidsteam met specialisten is ook nodig in de regionale relaties met de 

provincie Zuid-Holland, regionale en landelijke zorgaanbieders, investeerders en 

ontwikkelaars. 

  

Het gaat binnen het Sociaal Domein niet alleen om samenwerking, maar ook om 

ontkokering en reorganisatie van de uitvoeringstaken om zo meer integraliteit te 

bereiken. Centraal staat de vraag: hoe organiseren we de nieuwe uitvoeringstaken en op 

welke wijze verbinden we ze met huidige uitvoeringsorganisaties ISD en Maregroep?  Zo 

roept de komst van de Participatiewet met re-integratie-taak de vraag op of de 

toeleiding naar werk, welke op dit moment op verschillende plekken wordt uitgevoerd 

(ISD, Werkmakelaar Katwijk, Maregroep),  niet gebundeld en ondergebracht kunnen 

worden bij de Maregroep. Alphen en Leiden hebben die beweging reeds gemaakt en 

ook voor de Bollenstreek is hier wellicht efficiencywinst te behalen.  De gevolgen van het  

Sociaal Akkoord zullen hierbij betrokken moeten worden.  

 

De strategische intergemeentelijke samenwerking in het Sociaal Domein moet rekening 

houden met een uitgebreide uitvoeringstaak, een beperkt budget en grotere risico’s.  

Het Sociaal Domein is bij uitstek een domein met een grote politieke gevoeligheid en 

met grote belangstelling vanuit inwoners. Uitvoering, beleid en bestuur kunnen ieder op 

zich anders georganiseerd zijn, maar samenhang, integraliteit en democratische 

legitimiteit, naast dichtbij en klein uitvoeren zijn belangrijke randvoorwaarden.  

Welke varianten zijn mogelijk? 

 Bundeling van de beleidsvormende capaciteit: in één intergemeentelijke afdeling op één 

locatie of door gemeentelijke specialisatie (bijv. Teylingen: Jeugdzorg, Hillegom: 

Ouderenzorg etc). Doel is in de eerste plaats een betere uitvoering maar ook 

specialisatie en deskundigheidsontwikkeling mogelijk te maken om de relaties met de 
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zorgpartners te professionaliseren, de slagkracht te vergroten en het bestuur adequaat 

te ondersteunen. Opdeling in specialismen per gemeente voldoet niet aan de 

voorwaarden voor integraliteit. Eén intergemeentelijke beleidsafdeling kan 

beleidsvoorbereidend werk verrichten voor 5 afzonderlijke bestuurders en raden.  

 

 Eén intergemeentelijke beleidsafdeling Maatschappelijke Ondersteuning met 

verschillende samenhangende prestatievelden zou echter pas werken als ook collegiale 

afdelingen samen zouden werken: Onderwijs, Sport en Cultuur.  De afdeling zou 

ondergebracht kunnen worden binnen de ISD, maar dan nog moet gewaakt worden 

voor een isolement: beleidsvoorbereiding vereist steeds vaker een brede integrale 

aanpak.  

 

 De samenwerking betreft ook het samenvoegen van de budgetten (met uitzondering 

van Katwijk): samenwerking betekent immers het verkleinen van de risico’s. Beleid, 

budgetten en riciso horen bij elkaar. Elke raad heeft nu budgetrecht; gekeken zou 

moeten worden op welke wijze dit recht overgedragen zou kunnen worden.  De 

financiële verantwoording is nu al complex; samenvoeging van budgetten mag niet tot 

verdere complexiteit leiden.  

 

 Uitvoering: meer integraliteit binnen het uitgebreid Sociaal Domein-takenpakket vraagt 

ook om reorganisatie of het re-shuffelen van taken bij de uitvoeringsorganisatie ISD en 

de Maregroep. Een aantal varianten verdient nader onderzoek: 

- ISD zou een onderdeel kunnen worden van één grote integrale 

uitvoeringsorganisatie. De winst van de integraliteit gaat wellicht verloren bij een te 

grote schaal. 

- Een uitvoerings- en beleidsorganisatie volgens de lijnen van individuele of collectieve 

zorgbehoefte en cliēntenstromen is mogelijk.  Voor de jeugdzorg lijken wijkteams 

leidend te worden; de grootte en definitie van deze wijkteams is nu nog niet 

vastgesteld, e.e.a. is afhankelijk van draagkracht en risico-inschatting (huidige 

discussie binnen Holland Rijnland).  

- Werk & Inkomen zou  ondergebracht kunnen worden bij de ISD.  

- Leiden blijft met betrekking tot Jeugdzorg op bovenregionaal niveau de hoofdrol 

spelen, maar de uitvoering die nu bij de 5 gemeenten ligt zou meer in samenwerking 

kunnen worden opgepakt. 

- Participatiewet: de afdeling re-integratie van de ISD wordt ondergebracht bij de 

Maregroep; dan zal gekeken moeten worden naar de plaats van het 

Werkgeversserviceloket en de positie en opstelling van Katwijk en andere partners. 

Ook hier geldt dat eerst de afspraken in het Sociaal Akkoord afgewacht moeten 

worden (pm). 

 

 Een strategische agenda vraagt om eenduidige aansturing door minder lagen met 

minder politieke drukte. Politieke besluitvorming zou op Bollenvijf niveau moeten 

plaatsvinden en ook het politieke debat zou op dit niveau gevoerd moeten worden.  

 

 Het gaat enerzijds om het creëren van een bevoegdheid om regionaal aan te sturen (een 

regionale portefeuillehouder voor de strategische agenda) en anderzijds om regionale 
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legitimatie. Hierbij moet gewaakt worden dat de politiek niet op een te grote afstand 

van inwoners af komt te staan. De verantwoordelijk wethouder werkt met vertrouwen 

en moet oog hebben voor verschillende lokale belangen als gemeenschappelijke 

regionale belang. Omgekeerd heeft de wethouder het vertrouwen nodig van de 

raadsleden. Samenwerking vereist ook dat lokale raadsleden elkaar eerder in het 

voorbereidingsproces ontmoeten, bijvoorbeeld in een raadscommissie op 

Bollenvijfniveau. Toenemende politieke gevoeligheid vereist vastlegging van 

bevoegdheden.  

 

 Het is mogelijk een splitsing te maken tussen onderwerpen van lokaal belang en van 

bovenlokaal belang. Voor sommigen onderwerpen geldt dat ze zelfs beter op 

bovenregionaal of landelijk niveau belegd kunnen worden. Dat geldt nu voor 

bijvoorbeeld Jeugdzorg- en beleid (inkoop en visieontwikkeling) en Passend Onderwijs, 

die door Holland Rijnland worden opgepakt.   

 

 De lokale aangelegenheden blijven in behandeling bij de afzonderlijke gemeenteraden. 

Te denken valt aan: zorg voor gebouwen en openbare ruimte, sport & cultuur, 

speeltuinen etc.  Op verzoek kunnen lokale onderwerpen bij de intergemeentelijke 

beleidsafdeling worden belegd. Gezamenlijke beleidsvoorbereiding van deze niet-

strategische taken blijft mogelijk en zou zelfs zeer wenselijk zijn vanwege de 

integraliteit: gemeenten krijgen dan varianten voorgelegd die recht doen aan de lokale 

verschillen. Dat vergt een wijziging van de huidige beleidsvoorbereiding. Het  

belangrijkste is dat er oog blijft voor het lokale belang: de positie van de lokale 

aanbieders, het vrijwilligerswerk, lokaal ouderenbeleid, de welzijnsorganisaties. 

Wethouders hebben dus als het ware twee petten op: een lokale en regionale. Op lokaal 

niveau houden wethouders een belangrijke signaleringsfunctie om lokale vraagstukken 

op Bollenvijfniveau neer te leggen.  Het raadslid blijft, ondanks de overdracht van 

bevoegdheden, in de rol van lokale belangenbehartiger.  

 

 Het bovenlokale belang kan worden belegd bij een Bollenraad die bestaat uit een 

Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemene Bestuur is opgebouwd 

conform de getalsverhouding tussen de afzonderlijke raden in de deelnemende 

gemeenten. Er is dan een Duin- en Bollenraad als representatie vanuit de vijf 

gemeenteraden die bijvoorbeeld maandelijks bij elkaar komt. Het politieke debat over 

de afgesproken onderwerpen zou van de gemeenteraad naar de Bollenraad verlegd 

moeten worden.  

 

 Het politieke gesprek vanuit de Bollenraad zou gevoerd moeten worden met een 

Dagelijks Bestuur dat gekozen is op het vermogen om het bovenlokale belang te dienen 

(en niet een verlengd lokaal belang). Een Bollenraad moet het vertrouwen in een 

portefeuillehouder kunnen opzeggen, wanneer deze onvoldoende de regionale ambities 

dient. 

 

 De portefeuillehouder (annex DB-lid) is dus niet een coördinerend wethouder in de zin 

dat hij eerst overlegt met zijn vier collega’s en daarna politiek aanspreekbaar is (primus 

inter pares), maar is zelf politiek aanspreekpunt voor de afgesproken agenda van 

bovenlokale zaken. Hij legt alleen verantwoording af aan de Duin- en Bollenraad.  
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 Het DB kan werken met lokale en bovenlokale coalities en allianties waardoor een 

dynamiek in de Bollenvijf ontstaat. Lokale wethouders zijn niet per definitie dezelfde als 

op bovenlokaal niveau. De Bollenraad heeft ‘eigen’ wethouders. Maar het belangrijkste 

blijft dat alles maar op één plek wordt belegd; een slagvaardig bestuur vraagt om één 

portefeuillehouder anders blijft de bestuurlijke drukte behouden. Tegelijkertijd krijgt 

één wethouder Sociaal Domein het erg druk door de zwaarte van de portefeuille. Dat 

vraagt wellicht om opdeling in meerdere taken die toebedeeld kunnen worden aan 

meer bovenlokale wethouders in het Sociaal Domein.  

 

 Fusie is optimaal en levert de gewenste integraliteit en eenduidigheid op, wenselijk voor 

onder andere de complexe financiële verantwoording. Fusie levert snelheid van 

handelen op, maar betekent het volledig inleveren van lokale autonomie.  

  



29 
 

4.  Strategische samenwerking Economische Zaken en Toerisme 

 

 

 

4.1 Analyse en afspraken 

 

Maatschappelijke omgeving 

 

De Vijf Duin- en Bollengemeenten hebben gezamenlijk een vrij kleine economie. Ze 

bieden een woonplek aan 3,4 procent van de Zuid-Hollanders, maar hebben maar 

2,9 procent van de Zuid-Hollandse arbeidsplaatsen in huis. We zijn dus vooral een 

woonregio. Zo’n woonregio heeft z’n eigen verdiensten, maar maakt ook 

kwetsbaar. De regio is afhankelijk van ontwikkelingen elders. Ontslagen in Den 

Haag, op Schiphol, in de IJmond of andere plekken waar Bollenstrekers werken, 

laten de werkloosheid hier stijgen. En het gaat om meer dan alleen 

werkgelegenheid. Een stevige lokale economie is de drager voor allerlei 

voorzieningen, van winkels en cultuur tot onderwijs en sport. Ondernemerschap 

bindt het talent van jonge mensen, verschaft dynamiek aan de samenleving en 

zorgt voor zelfredzame mensen. Er is veel voor te zeggen een ‘complete regio’ te 

willen zijn, waarin het niet alleen goed wonen maar ook goed ondernemen is. Juist 

in de crisis waarin Nederland verkeert en die nog vele jaren zal na-ijlen, is het zaak 

te werken aan een versterking van de economische structuur.   

 

Aan de innovatieve kant van de economie heeft de Bollenstreek te maken met twee 

of drie topsectoren: de greenport (bollen en vaste planten, met inbegrip van bulb- 

en flowerscience) , het Holland Space Center en in toenemende mate ook het 

Leidse Life Science cluster (biobased economy incl. de medische ontwikkelingen), 

dat meer en meer verbindingen ontwikkelt met de beide Bollenstreek clusters. Het 

speelveld rondom deze topsectoren is niet lokaal en zelfs niet regionaal, maar 

landelijk en internationaal. Om als regio die clusters mede te kunnen dragen, moet 

worden gehandeld in een netwerk van grote steden, provincies, ministeries, 

bedrijvenkoepels en kenniscentra. Daar vinden de investeringsbeslissingen plaats 

en worden afspraken gemaakt over subsidies, specialisaties en acquisities.     

 

Aan de reguliere kant van de economie wordt voor de komende tien tot vijftien jaar 

een ingrijpend proces van transitie zichtbaar. De detailhandel zal ingrijpend 

veranderen door de opkomst van internet en de functieverbreding van 

supermarkten; de kantorenleegstand vergt een oplossing; de scheiding van functies 

op bedrijventerreinen (productie, logistiek, ontwerp, beheer, verblijf), die vaak ook 

in bestemmingsplannen is vastgelegd, werkt niet meer, omdat al die processen 

steeds meer door elkaar gaan lopen (en van bedrijventerreinen zogenaamde 

‘werklandschappen’ gaan maken. We kunnen er van uitgaan dat de markt die 

transitie niet vanzelf zal doorvoeren: daarvoor is te weinig kapitaal voor handen. En 

er is in de crisis ook heel veel initiërend vermogen bij marktpartijen verdwenen. Een 

actieve rol van de lokale overheid is gewenst. Daar is veel specialistische kennis 

voor nodig, bijvoorbeeld over vastgoed.  
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Kennis is de belangrijkste productiefactor geworden. Nederland onderschrijft de 

Euro 2020 conclusie dat op termijn tenminste de helft van de beroepsbevolking 

over een diploma van hbo of wo moet beschikken. Een goed geschoolde 

beroepsbevolking is nodig om kennisintensieve bedrijvigheid met een hoge 

welvaartschepping te kunnen dragen. De factor arbeid in de greenport is daar een 

levend voorbeeld van: er is steeds meer technologische en biologische kennis en 

ook steeds meer commercieel vernuft nodig. Dat betekent dat de vijf Duin- en 

Bollengemeenten voor de komende jaren een scholingsopgave hebben. De 

schooluitval moet worden geminimaliseerd, de doorstroming in het onderwijs moet 

worden bevorderd en een goede presentie van onderwijs en kennisinstellingen in 

de streek en goede relaties met de instellingen buiten de streek zijn daarvoor 

noodzakelijk. 

 

Eveneens zijn er slagen te maken in het toerisme. Er zijn weinig gebieden te vinden 

die op zo’n klein oppervlak zoveel iconen hebben: de Keukenhof en de bollen, het 

congrestoerisme, het strandtoerisme, het space complex en de Kaag, met iets 

verder weg een reeks historische steden. En dat op een even grote afstand van 

Schiphol als de Amsterdamse binnenstad. Maar de iconen worden onvoldoende in 

samenhang gepromoot. Daardoor blijven kansen liggen. Het kusttoerisme, 

bijvoorbeeld, heeft te lijden onder concurrentie van goedkope charters en van de 

Oostzeekust. De vijf Duin- en Bollengemeenten kunnen de positie van het 

kusttoerisme versterken met hun eigen ’selling points’. Dat vergt actie: een 

geïntegreerde marketing, nieuwe arrangementen, nieuw ondernemerschap, een 

bundeling van producten om touroperators te overtuigen.    

 

Tenslotte zal  zowel binnen de  regionale economie als de ruimtelijke ordening 

meer aandacht moeten komen voor duurzaamheidvraagstukken waarbij het 

landschap, de natuur, het milieu en het water in de regio aan de orde is, zowel in 

termen van kansen als risico’s. Dit thema vraagt nog om een nadere inventarisatie 

en uitwerking in concrete voorstellen en afspraken.  

 

Bestuurlijke omgeving 

 

Gemeenten hebben geen wettelijke opdracht om economisch beleid te voeren en 

er zijn ook geen voorschriften voor hoe je dat moet doen. Ze hebben een grote 

mate van beleidsvrijheid. Paradoxaal genoeg bepaalt juist dit ‘vrijblijvende beleid’ 

hoe een gemeente er op lange termijn uit gaat zien: wordt het een woon- of 

werkgemeente? Hoe is de structuur van de werkgelegenheid? Is de gemeente 

aantrekkelijk voor jonge en ondernemende mensen? Het beleid op de terreinen 

ruimte, infrastructuur en onderwijs is voor een belangrijk deel te beschouwen als 

de ‘gereedschapskist’ voor het economisch beleid. Nu de economie een zware tijd 

doormaakt, ligt het temeer voor de hand om die ‘gereedschapskist met name in te 

zetten in dienst van de economische structuurversterking.   

 

Investeringsmiddelen – zowel publieke als private – zijn de komende tien tot vijftien 

jaar schaars. Regio’s staan onderling in scherpe concurrentie met elkaar om die 

schaarse middelen. Een regio moet zich goed organiseren en heel goed z’n ‘selling 

points’ kunnen benoemen, wil ze kans op succes hebben in de concurrentie 
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  Strategische samenwerkingsafspraken: wat willen we bereiken? 
 

De doelen van de samenwerking zoals vastgelegd in de strategische afspraken voor de 

langere termijn zijn: 

 

17. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar een hogere waarde toevoeging in de 

greenport, een hogere kennisintensiteit en een verder verwetenschappelijking – 

inclusief het deelnemen aan landelijke kennisnetwerken en inclusief een regionale 

outillage voor onderzoek – en naar meer en nieuw ondernemerschap. De zes 

gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (de vijf Duin- en Bollengemeenten  en 

Katwijk) hebben al afgesproken om hun beleidsinspanningen voor de Greenport 

daartoe te bundelen, inclusief een gezamenlijke beleidscapaciteit en een 

coördinerend portefeuillehouder. Daarmee is gewaarborgd dat de regio met één 

stem naar ‘buiten’ toe spreekt  en als zakelijk partner kan functioneren voor 

Greenport Nederland, de ministeries, de kennisinstellingen en alle andere  

beleidspartijen. Deze afspraak wordt herbevestigd. De ambities van de GOM 

worden hierbij opnieuw onderstreept;  de uitvoering van de GOM zal vanwege de 

economische crisis worden herijkt. 

 

18. De  vijf Duin- en Bollengemeenten dragen zorg voor een uniforme behandeling van 

vergunningaanvragen en alle andere contacten tussen bedrijfsleven en overheid, 

teneinde de bedrijven in de Greenport optimale duidelijkheid en serviceverlening te 

verschaffen.  
 

19. De vijf Duin- en Bollengemeenten pakken vanaf nu toerisme en recreatie in de 

Greenport gezamenlijk en ambitieus op: er komt een regionaal marketingsplan. Het 

gemeentelijk aandeel in de toeristische promotie en marketing van de greenport 

wordt uitgebouwd tot ‘integrale gebiedspromotie’, inclusief promotie van het 

strand- en het congrestoerisme. De regio wordt internationaal gepresenteerd, maar 

ook  ‘tuin’ voor de  omringende steden. 
 

20. De  vijf Duin- en Bollengemeenten bundelen hun marketinginspanningen en 

marketingmiddelen. Ze onderkennen dat er ruimte is en moet blijven voor lokale 

accenten, maar dat de streek z’n kracht moet zoeken in bundeling en 

samenwerking. De marketing richten zich ook op de ontwikkeling van een sterk 

regiomerk, dat ondersteunend is bij de acquisitie van bedrijven en bij de werving 

van getalenteerd personeel voor de bedrijven in de streek.  
 

21. De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen het Holland Space Center als een 

tweede regionaal cluster – naast de Greenport - en spannen zich in voor een 

gezamenlijke behartiging van de clusterfactoren (goede bereikbaarheid, goed 

personeel, een goed functionerende woningmarkt, een ‘welcoming program’ voor 

het buitenlandse personeel van het Space Center). Zij zetten hun gezamenlijke 

massa in voor ondersteuning van het cluster in het netwerk van universiteiten, 

overheden en bedrijfssectoren.    



32 
 

 

22. Als het gaat om de ‘reguliere’ economie (kantoren, winkels, bedrijventerreinen) 

spreken de  vijf Duin- en Bollengemeenten af hun gezamenlijke grondgebied te 

beschouwen als een integraal te ontwikkelen regio. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten ontwikkelen eerst gezamenlijk een regionale ontwerpvisie op de 

ontwikkeling van winkels e.d. in de regio en in de afzonderlijke gemeenten.  

Vervolgens onderzoeken zij de wenselijkheid om hun investeringsmiddelen voor 

alle economie-gerelateerde kwesties (inclusief onderhoudsgelden voor 

infrastructuur) onder te brengen in een gezamenlijk meerjarenkader en of dat 

kader zich kan ontwikkelen tot een gezamenlijk investeringsfonds. Dat kan 

betekenen dat elke gemeente op den duur beschikt over een basispakket aan 

terreinen en winkels voor de verzorgende bedrijvigheid en dat daar bovenop 

regionale afspraken komen over specialisatie en diversiteit. (zie ook afspraak 29 EZ) 
 

23. De  vijf Duin- en Bollengemeenten richten een gezamenlijke servicebalie in voor alle 

bedrijven, zodat verschillen in gevalsbehandeling tussen gemeenten opgespoord 

kunnen worden en gezamenlijk de best mogelijke praktijk kan worden ontwikkeld.  
 

24. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar verhoging van de organisatiegraad 

van hun bedrijfsleven en naar uitbreiding van het park- en citymanagement naar de 

hele streek. 
 

25. De  vijf Duin- en Bollengemeenten voeren gezamenlijk een ambitieus en krachtig 

regionaal onderwijsbeleid waarin aandacht is voor de aansluiting van het regionale 

(beroeps-)onderwijs en arbeidsmarkt bij de economische doelstellingen in regio. 

Daarnaast voeren de vijf Duin- en Bollengemeenten een krachtig lokaal 

onderwijsbeleid, dat is gericht op het tegengaan van de schooluitval in het 

voortgezet onderwijs, vmbo en mbo; op het ondersteunen van de aansluiting 

tussen  onderwijs en arbeidsmarkt (stageplekken en leerarbeidsplaatsen) en op 

goede relaties  met werkgevers; en op goede relaties tussen de streek en de 

educatieve infrastructuur ‘van buiten’ (Hogescholen, UL, ROC, Wageningen 
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4.2  Working Party Economische Zaken: verkenning samenwerkingsvormen3 

 

Het toekomstbeeld van de regio dat uit de afspraken oprijst, is dat van een 

hoogproductieve en kennisintensieve economie met een sterke samenhang en met een 

hoge mate van integratie in de nationale en internationale economie. De ambitie gaat 

veel verder dan alleen een verzorgende en lokale economie. Sommige afspraken wijzen 

op een hoge mate van operationele samenwerking (zoals afspraak 23), andere afspraken 

wijzen op een regio die zich in strategische kwesties feitelijk als één gemeente gedraagt 

(22).  

Aan welke voorwaarden moet een effectieve samenwerkingsvorm voldoen? 

Op dit moment is regionale samenwerking bezien vanuit de uitvoering, in sterke mate 

een proces van ‘check op check op check’. Beleidsstukken verhuizen tussen beleidstafels 

op gemeentehuizen en tussen gemeentehuizen onderling. Behandelende ambtenaren 

besteden veel tijd aan checken of alle individuele inbreng nog steeds geborgd is. Dat 

kost niet alleen tijd, het leidt ook tot het blijven liggen van echte keuzes en echte 

proactieve dossierontwikkeling. Dat mechaniek moet zeker doorbroken worden, nu de 

inhoudelijke lat – de politieke ambities – zo hoog gelegd wordt.  

Om aan deze politieke ambities tegemoet te komen, is een uitvoeringsorganisatie nodig 

met een regionaal beslismoment. Vraagstukken moeten op hun merites voor de hele 

regio beoordeeld worden en niet als verlengde van een lokaal vraagstuk. Als dat laatste 

het geval zou zijn, weten we nu al dat we geen vooruitgang boeken ten opzichte van de 

status quo en dat de inhoudelijke ambities niet of nauwelijks bereikbaar zullen blijven. 

Twee voorbeelden: het onderschrijven van het Holland Space Center als een regionaal 

cluster dat regionale support verdient (afspraak 11 is in theorie eenvoudig; maar in de 

praktijk zal het Center als een Noordwijks belang gezien worden, zolang er niet een 

regionale bevoegdheid is. En de regionale planning (afspraak 22) komt alleen van de 

grond met een regionaal beslismoment.   

Welke varianten zijn mogelijk? 

 

 Bundeling van de ambtelijke capaciteit in één afdeling, teneinde specialisatie en 

deskundigheidsontwikkeling mogelijk te maken, dubbelwerk overbodig te maken, het 

overlegcircuit uit te dunnen en korte interne lijnen te scheppen. Ook gewone praktische 

zaken vragen om samenwerking: vervanging bij ziekte maar ook om te zorgen dat je als 

ambtenaar voldoende proactief naar buiten toe blijft optreden en aan de 

beleidsprioriteiten (samen)werkt. Er is ambtelijk draagvlak en animo om snel te 

beginnen met de vorming van een intergemeentelijke afdeling op een locatie. 

 

 Ambtelijke samenwerking betekent meer slagkracht en lobbykracht. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor subsidie-aanvragen bij HR, provincie of EU: je moet je als gebied 

profileren dan maak je een veel grotere kans op subsidie (voorbeelden: waterrecreatie, 

                                                           
3 De twee working parties hebben plaatsgevonden op respectievelijk 4 en 22 april 2013 met deelname van beleidsmedewerkers 
Economische Zaken en Toerisme van 6 gemeenten, o.l.v. G. Van Lierop, gemeentesecretaris Hillegom 
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wandelnetwerk). Een regionaal aanspreekpunt betekent meer draagkracht, ook voor 

lokale projecten.  

 

 De buitenwereld wil ook niet met zes aparte gemeenten onderhandelen. Schaal maken 

is nodig om op niveau mee te kunnen schakelen (landelijk en regionaal). Dit geldt ook 

voor Space. Opschaling heeft ook gevolgen voor maatschappelijke partners die ook in 

een proces van opschaling zitten. Ook buurgemeenten vinden het nodig om met grotere 

partners te praten (bijvoorbeeld Haarlemmermeer – Hillegom over woningen en 

wegen). Overleg mag niet afhankelijk zijn van toevallige ontmoetingen en bilateraaltjes. 

Holland Rijnland heeft soms niet de juiste schaal voor dit type onderhandelingen.  

 

 De samenvoeging tot één budget maakt de slagkracht groter en betekent ook minder 

tijdrovende financiële en juridische handelingen (voorbeeld de ‘boerenpadafspraken’ 

over grondgebied van verschillende gemeenten). De route is nu vaak via vijf 

collegeafspraken en er is veel overleg nodig over verdeling BTW enz. Bundeling maakt 

wellicht projecten mogelijk die nu lokaal niet gerealiseerd kunnen worden.  

 

 De winst van een gezamenlijke beleidsafdeling Economische Zaken zou voor een deel 

weer verloren gaan wanneer de belendende collegiale afdeling Ruimtelijke Ordening 

apart zou blijven (integraliteit).  

 

 De crux zit in het besluitvormingsproces. De besluitvorming over de inhoudelijke agenda 

moet regionaal en op een niet-vrijblijvende wijze plaats vinden (lokale besluitvorming 

mag de regionale afspraken niet ‘overrulen’). Er zou meer mandaat vanuit de raad 

richting een besluitvormend orgaan moeten komen. Belangrijk is: een eenduidige 

aansturing en eenduidige besluitvorming en verantwoording; een bestuurder moet 

‘afgerekend’ kunnen worden anders heeft ambtelijke fusie ook geen meerwaarde.  

 

 Een intergemeentelijke beleidsafdeling EZ/RO zou aangevuld moeten worden met 

mandaat voor bestuurders: alleen een ambtelijke fusie levert onvoldoende op (SETA-

model). Het gaat om het scheppen van politieke aanspreekbaarheid op regionaal niveau. 

Dan gaat het enerzijds om het creëren van een bevoegdheid om regionaal aan te sturen 

(een regionale portefeuillehouder voor de strategische agenda) en anderzijds om een 

regionale legitimatie. 

 

 Een regionaal besluitmoment vraagt om een scheiding tussen een lokale en regionale 

economische agenda. Je moet voorkomen dat lokale belangen steeds weer de overhand 

krijgen (zoals nu wel bij Holland Rijnland gebeurt). De lokale aangelegenheden blijven in 

behandeling bij de afzonderlijke gemeenteraden. Voor de bovenlokale belangen wordt 

een regionale besluitvormingsstructuur ontwikkeld. De strategische agenda is van 

bovenlokaal belang. Voorbeelden voor de lokale agenda zijn: herinrichting winkelstraat, 

inrichting openbare ruimten, (bijv. Horecaplein, Leidse Vaart - steiger in Lisse, maar 

alleen bij overleg/samenwerking zinvol voor toerisme). De lokale agenda gaat vrijwel 

altijd over uitvoering maar vraagt wel om beleidsinhoudelijk regionaal overleg. Zoals 

bijvoorbeeld het parkeerbeleid rondom vrachtwagens, koopzondagen, inrichting 

ondernemersfondsen (waarvan er lokaal verschillende modellen zijn). Voor wat betreft 

EZ liggen de strategische beleidsopgaven vooral bovenlokaal. Anders dan bijvoorbeeld 
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het Sociaal beleid of het beleid rondom Milieu is er voor Economische Zaken en RO 

genoeg beleidsruimte voor regionale plannen. Daar moeten de samenwerkende 

gemeenten de regie op houden.   

 

 Het bovenlokale belang zou belegd kunnen worden bij een regionale Duin- en 

Bollenraad met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur 

is opgebouwd conform de getalsverhouding tussen de afzonderlijke raden in de 

deelnemende gemeenten. Een Duin- en Bollenraad als representatie vanuit de vijf 

gemeenteraden.  

 

 Er is een regionaal wethouder nodig met regionaal bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

De portefeuillehouder (annex DB-lid) is dus niet een coördinerend wethouder in de zin 

dat hij eerst overlegt met zijn vier collega’s en daarna politiek aanspreekbaar is (primus 

inter pares), maar is zelf politiek aanspreekpunt voor de afgesproken agenda van 

bovenlokale zaken. Hij legt alleen verantwoording af aan de Duin- en Bollenraad.  

 

 Een fusie als meest verstrekkende vorm van samenwerking heeft de voorkeur en 

betekent de integrale afweging van alle belangen voor de gemeenten en de werkvelden 

en levert eenduidigheid op. Een coördinerend wethouder is lastig in verband met het 

afleggen van verantwoording in andere raden.  
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5. Strategische samenwerking Ruimtelijke Ordening 

 

 

 

5.1 Analyse en afspraken 

 

 Maatschappelijke omgeving 

 

Er is in de streek al geruime tijd veel aandacht voor de verrommeling van het 

buitengebied. De landschappelijke kwaliteit is in het verleden ernstig aangetast 

door een versnipperde aanpak. Beleidsmatig is daar met de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport (ISG) antwoord op gegeven. Dat is een vergaande vorm 

van beleidsafstemming tussen de zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (de 

Vijf Duin- en Bollengemeenten en Katwijk). De Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij is opgericht als uitvoeringsbedrijf voor een aantal 

projecten uit de structuurvisie. De GOM is feitelijk een grondbedrijf, dat zaken kan 

doen met een aantal locaties en die als ‘incentive’ kan inzetten voor een bredere 

herstructurering. Maar de uitvoering verloopt traag. De GOM is een semi-private 

onderneming en is afhankelijk van de bewegingen in de markt. En de markt 

beweegt amper. Dat heeft enerzijds te maken met de afwachtende houding van 

vele ondernemers in de greenport, anderzijds ook met de economische crisis. Er 

zijn weinig grondtransacties, terwijl juist die grondtransacties de basis vormen voor 

het opruimen van de verrommeling. Op deze manier gaat dat proces veel langer 

duren dan goed is voor het werk- en verblijfsklimaat in het buitengebied. Het is dus 

zoeken naar een manier om de marktwerking weer op gang te brengen. Nog los van 

de slagkracht van de GOM op de ‘incentive locaties’, is het zaak aanvullende 

afspraken te maken tussen de gemeenten om de herinrichting van het 

buitengebied te versnellen.   

 

De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat het niet blijft bij het buitengebied. De 

vijf gemeenten in de noordelijke Bollenstreek hebben de afgelopen decennia 

globaal gesproken dezelfde keuzes gemaakt: een uitbreiding van een woonwijk, een 

paar kantoren, een bedrijventerrein, een winkelstraat met algemene voorzieningen. 

Het resultaat is niet slecht, maar ook niet excellent. Er zijn, met uitzondering van 

Esa-Estec, geen thematisch gespecialiseerde bedrijventerreinen. Er zijn weinig 

spraakmakende kantoorgebouwen, die qua kwaliteit en architectuur opgewassen 

zijn tegen veranderende eisen vanuit de markt. Er zijn amper winkellocaties die 

recht doen aan de diversiteit van de bevolking. De woonkwaliteit van de streek is 

onomstreden en trekt veel koopkrachtig publiek aan. Maar dat publiek kan die 

koopkracht te weinig in de eigen regio kwijt en moet te vaak uitwijken naar elders. 

De Bollenstreek heeft geen Frederik Hendrik of PC Hooftstraat, terwijl het publiek 

er wel is. Tot voor kort was dat niet zo’n punt: het ging goed met de streek als 

geheel. Maar de Bollenstreek heeft, net als heel Nederland, te maken met 

leegstand in kantoren, winkels en op bedrijventerreinen. Er is een nieuwe economie 

in aantocht, met veel meer combinaties van functies (wonen en werken; 
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produceren en verkopen; ambacht en kantoor; enzovoort). De zogenaamde 

‘werklandschappen’ komen er aan. En bedrijventerreinen hebben een goede 

herstructurering nodig. Die transitie vergt een actieve bemoeienis van de overheid: 

marktpartijen als projectontwikkelaars en vastgoedondernemingen zijn de 

komende jaren veel minder in beeld als initiatiefnemer. De transitie vergt verder 

goede gebiedsgewijze afspraken om te voorkomen dat we allemaal hetzelfde doen.    

 

 Bestuurlijke omgeving 

 

Nederland heeft een lange periode achter de rug met centrale en generieke doelen 

in de ruimtelijke ordening, vanuit Den Haag vastgesteld en aan provincies en 

gemeenten als taakstelling opgedragen. Zo ging het bijvoorbeeld met de 

woningbouw. Maar die tijd is voorbij. De sturing vanuit Den Haag zal veel minder 

generiek zijn en veel meer ingaan op specifiek thema’s: knooppunten, speerpunten, 

topsectoren, clusters, concentratiegebieden. Het zwaartepunt in het proces van 

ruimtelijke ordening verschuift daarmee naar provincies, regio’s en gemeenten.  

 

Een hernieuwde discussie over een Bollenstad – het is wel zo realistisch om er van 

uit te gaan dat die weer zal ontbranden ergens in de komende tien tot vijftien jaar – 

zal plaatsvinden in een speelveld met vooral regionale partijen. De Vijf Duin- en 

Bollengemeenten hebben aan de oostkant te maken met een sterke en snel 

groeiende gemeente Haarlemmermeer, aan de noordkant met een Metropoolregio 

Amsterdam en aan de zuidkant met een Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De 

Vijf Duin- en Bollengemeenten hebben tot nu toe enige massa kunnen maken 

tussen deze sterke regionale spelers dankzij Holland Rijnland. Maar de toekomst 

van Holland Rijnland is ongewis. De streek zal zichzelf als cluster stevig moeten 

organiseren en onderhandelingsmacht moeten verwerven, om te voorkomen dat 

investerings- en verstedelijkingsbeslissingen door andere partijen worden bepaald.  

 

De noodzaak voor een sterk onderhandelend vermogen bij het lokaal bestuur wordt 

verder vergroot door marktomstandigheden. De oude situatie – de lokale overheid 

stelt regels en levert grond; ontwikkelaars, corporaties en andere private partijen 

financieren en vullen in – is niet meer aan de orde. Er zal voor een lange reeks van 

jaren weinig kapitaal zijn in de markt. Van de overheid wordt veel meer mede-

ontwikkeling gevraagd en veel meer maatwerk. Bovendien vergt het nieuwe 

omgevingsrecht, waarin ruimtelijke en milieubepalingen worden gecombineerd, 

veel deskundigheid van gemeenten.     

 
  Strategische samenwerkingsafspraken: wat willen we bereiken?  

De doelen van de samenwerking zoals vastgelegd in de strategische afspraken voor de 

langere termijn zijn: 

26. De zes Duin- en Bollengemeenten wachten niet passief af wat er in de markt 

gebeurt, maar faciliteren de markt en gaan actief op zoek naar investeerders en 

plannenmakers om samen met hen als co-ontwikkelaar op te treden. Daarbij zullen 

geen investeringen worden gedaan en worden financiële risico’s voorkomen. De  

zes Duin- en Bollengemeenten zorgen dat ze daar de specialistische deskundigheid 
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en het onderhandelend vermogen (deskundigheid en financieel vermogen en 

capaciteit) voor in huis hebben.  

 

27. De  zes Duin- en Bollengemeenten werken aan versnelling van de uitvoering van de 

ISG en aan het stoppen van de verrommeling van het buitengebied. Zij spannen zich 

in om beweging te krijgen in het aantal grondtransacties, met de GOM als 

uitvoeringsorganisatie voor een aantal strategische locaties.  De zes Duin- en 

Bollengemeenten houden vooralsnog vast aan het in de ISG afgesproken minimale 

bollenareaal van 2625 hectare. Herijking van de ISG zal in de komende jaren plaats 

vinden.  Mocht in de komende decennia verandering komen in de gemaakte 

afspraken, dan blijft de gezamenlijke opgave om het buitengebied aan een hoge 

landschappelijke kwaliteit te helpen, met ruimte voor de beeldbepalende 

‘veelzijdige tuinbouw’. Mogelijkheden tot verbreding van de bollensector 

(kenniskant) worden dan onderzocht. De zes Duin- en Bollengemeenten hanteren 

bij het vaststellen van hun bestemmingsplan buitengebied een gelijkluidende 

methodiek (toolbox) en identieke uitgangspunten. Juridisch gezien blijft er sprake 

van 6 bestemmingsplannen buitengebied; in de praktijk draagt dit bij tot snellere 

herinrichtingprocessen. 

 

28. De zes Duin- en Bollengemeenten hanteren een uniforme gestroomlijnde 

gevalsbehandeling in het buitengebied, zodat een ondernemer die deel gaat nemen 

aan de transitie, in elke gemeente met uniforme en gestroomlijnde 

bouwvoorschriften en procedurevereisten te maken krijgt. 

 

29. De  zes Duin- en Bollengemeenten trekken gezamenlijk op bij alle transities van 

winkelstraten, kantoorgebieden en bedrijventerreinen die verder gaan dan 

onderhoud en beheer. Zij streven daarbij naar een basisniveau per gemeente 

(basiswinkelstructuur, terrein voor verzorgende bedrijvigheid) en regiobrede 

afspraken over specialisatie, diversiteit en excellentie van winkel- en werkmilieus. 

Dat betekent dat gemeenten onderling coördineren en onderling afstemmen. Voor 

specifieke sectoren kunnen afspraken worden gemaakt  (zie ook afspraak 22 EZ). 

 

30. De zes Duin- en Bollengemeenten zullen zich binnen twee jaar uitspreken over de 

vraag of er een gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf moet komen voor 

transitiegebieden in de gemeenten. Onderzoek zal zich richten op de vraag of en in 

welke situaties gemeenten in samenwerking meer kunnen bereiken dan 

individueel. Belangrijk daarbij is de onderkenning van het gedeeld belang en een 

gezamenlijke visie op verantwoord investeren.  

 

31. De zes Duin- en Bollengemeenten manifesteren zich als eenheid - gezamenlijke 

visie, eenduidige woordvoering - in alle ruimtelijke relaties met de omringende 

regio’s, inclusief Holland Rijnland en inclusief de provincies Noord- en Zuid-Holland 

en de twee metropolitane gebieden, teneinde zelf de regie te houden over de 

ruimtelijke toekomst van de streek en niet onder te sneeuwen in de belangen van 

anderen. Intergemeentelijke verschillen van inzicht worden als ‘back office’ 

aangelegenheid zodanig behandeld, dat ze de behartiging van de streeksgewijze 
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belangen niet schaden. De vijf Duin- en Bollengemeenten inventariseren met 

betrekking tot welke R.O.-onderwerpen en overlegstructuren het wenselijk is met 

één mond te spreken.    

 

32. De zes Duin- en Bollengemeenten  spreken af om alle initiatieven gericht op het 

revitaliseren van de woningmarkt, in een regionaal plan onder te brengen. Primaire 

doelgroepen van dat plan zijn starters, ouderen, woon-werkcombinaties. 

 

 

5.2 Working Party Ruimtelijke Ordening: verkenning samenwerkingsvormen4 

 

Het toekomstbeeld van de regio dat uit de afspraken oprijst is dat van slagvaardige regio 

waarin sprake is van een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke structuur, met aandacht 

voor economische innovatie  en waarin de diversiteit en specialisatie in de regio krachtig 

wordt benut. Naast economische innovatie is er een forse inzet op (duurzaam) wonen, 

recreëren en vervoer, en bescherming van natuur en milieu (zie verder ook bijlage 3). 

Naar buiten toe regisseert de regio haar ruimtelijke toekomst en spreekt krachtdadig 

met één mond. 

 Aan welke voorwaarden moet een effectieve samenwerkingsvorm voldoen? 

Op dit moment verloopt de visievorming en planvorming redelijk goed: 

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) en de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zijn gevormd binnen Duin- en Bollenstreekverband. 

Ook de samenwerking binnen Holland Rijnland-verband loopt goed, maar daar zijn de 

afspraken niet altijd ‘hard’ genoeg. De bestuurlijke borging ontbreekt, onder meer als 

het over  de verdeling van woningen en bedrijfsterreinen  gaat. Projecten moeten 

regelmatig door een langdurig en stroperig proces omdat overeenstemming tussen zes 

gemeenten en de provincie Zuid-Holland nodig is. Snelheid van handelen en regionale 

eenheid  zijn gezien deze ervaringen alleen mogelijk met een krachtdadig regionaal 

instrument of bestuurlijk orgaan. 

 

Het gaat vooral in de uitvoering niet snel genoeg, niet alleen door de stagnerende 

marktontwikkeling, maar ook doordat de samenwerkende gemeenten de afgelopen 

jaren de streek niet als eenheid hebben gezien. Er zijn kansen gemist of problemen 

vergroot door niet gezamenlijk op te trekken. Een PC Hooftstraat in de Duin- en 

Bollenstreek was wellicht mogelijk geweest als de gezamenlijke gemeenten daarop 

hadden ingezet.. Bedrijfsterreinen waren in minder overvloed gerealiseerd, waardoor 

minder verliezen hadden hoeven worden te geleden. Het beschouwen van de streek als 

één gebied, vraagt om niet-vrijblijvende keuzes.  Bij deze keuzen staat het regionale 

belang niet altijd voorop. Het beschouwen van de streek als één gebied, vraagt om 

keuzes, die soms pijnlijk kunnen zijn voor sommige gemeenten en gelukkig voor andere 

gemeenten, maar die voor de streek als geheel meerwaarde kunnen betekenen. Als het 

werkterrein van de gezamenlijke gemeenten breed genoeg is, is het mogelijk om de 

                                                           
4 De twee working parties hebben plaatsgevonden op respectievelijk 12 april en 1 mei 2013 met deelname van beleidsmedewerkers 
Ruimtelijke Ordening van 6 gemeenten, o.l.v. J.W.de Vos,  gemeentesecretaris Noordwijk 
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winst- en verliesrekening van het ruimtelijk verdeelvraagstuk zodanig met elkaar te 

delen dat het saldo voor elke gemeente gunstiger is dan zonder samenwerking als regio.   

 

Naar buiten toe is het steeds meer nodig om als een krachtige eenheid op te treden. De 

Provincie dringt nu bijvoorbeeld aan op een regionale woonvisie en het aanwijzen van 

woonlocaties. Dat is alleen mogelijk na inzicht en afstemming van de woonplannen van 

de afzonderlijke gemeenten en een gezamenlijke keuze wat wel en niet doorgaat.  

Daarnaast zijn het ook de onderhandelingen met projectontwikkelaars en investeerders 

die  een gezamenlijk optreden vereisen.  Dat vereist verdere professionalisering en 

specialisering van ambtenaren (afspraak 32).  

 

Gezamenlijk keuzen maken en herijking van de ISG betekenen samenwerking tussen en 

integratie van de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Economische 

Zaken, en toevoeging van natuur, landschap en water (‘groen en blauw’). De  regionale 

beleidsvoorbereiding tussen ambtenaren verloopt soepel,  maar uiteindelijk stuurt de 

bestuurder toch aan op het voorop stellen van de lokale belangen (afspraak 27 en 28).  

 

Bestuurlijke borging van niet-vrijblijvende afspraken, het kunnen afwegen van lokale en 

regionale belangen,  snelheid van handelen,  het kunnen optreden als een regionale 

eenheid (naar buiten toe), en het ter beschikking hebben van professionele en 

gespecialiseerde ambtenaren, zijn dus belangrijke randvoorwaarden om de strategische 

doelen op het terrein van Ruimtelijke Ordening te bereiken.  

 

Welke varianten zijn mogelijk? 

 

 De  working party RO acht voor een adequate aanpak van de regionale strategische 

doelen een ambtelijke fusie op dit beleidsterrein het meest aangewezen. Een ambtelijke 

fusie heeft overigens vooral meerwaarde als de deelterreinen EZ, infra, milieu en 

verkeer ook participeren (integraliteit).  

 

 Ook grondzaken is een belangrijke partner. De medewerkers van grondzaken zouden 

idealiter ook betrokken moeten zijn, zonder overigens meteen één grondbedrijf te 

vormen. Dat laatste zou voor het grondbedrijf  namelijk budgettair in feite al een 

herindeling betekenen. Een gedeeld budget is in het grondbeleid veel minder 

vanzelfsprekend dan op het sociaal beleidsterrein. Wel dient er overeenkomstig de 

strategische doelstelling no. 30 bereidheid er te zijn om over één grondbedrijf na te 

denken en over de wenselijkheid daarvan zich uit te spreken binnen twee jaar.  

 

 Bundeling van de ambtelijke capaciteit in één afdeling maakt specialisatie en 

deskundigheidsontwikkeling mogelijk, dubbelwerk overbodig en dunt het overlegcircuit 

uit dankzij kortere interne lijnen. Er is ambtelijk draagvlak en animo om snel te beginnen 

met de vorming van een intergemeentelijke afdeling op één locatie.  

 

 Een intergemeentelijke beleidsafdeling Ruimte/Volkshuisvesting/EZ  zou aangevuld 

moeten worden met corresponderend mandaat voor bestuurders: alleen een ambtelijke 
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fusie levert onvoldoende op (SETA-model). Potentiële voordelen blijven anders liggen, 

zoals optimale ruimtelijke allocatie van voorzieningen, een grotere differentiatie en 

daarmee mogelijkheden tot specialisatie van kernen en gebieden waardoor het geheel 

van de Bollenstreek meer wordt dan de som der delen, vergelijkbaar met teamwork 

waarin van elk teamlid de sterkste eigenschappen worden benut.  Het creëren van een 

eenheid, levert op deze manier  elke individuele gemeente meer op. Elke gemeente kan 

zich focussen op haar eigen sterke kanten en deze uitbuiten, mede ten voordele van de 

buurgemeenten. 

 

 Als we één gemeente zouden zijn geweest, zouden er andere keuzes zijn gemaakt 

bijvoorbeeld over de allocatie van zwemvoorzieningen; er zijn niet vijf of zes 

zwembaden, vijf industrieterreinen of vijf soortgelijke winkelcentra nodig. Differentiatie 

en specialisatie levert de streek meer op, dan wanneer iedere gemeente alle 

voorzieningen zelf wil creëren en in stand houden.  

 

 Bovendien bestaat er zonder bestuurlijk arrangement in efficiency in het 

besluitvormingsproces. Een voorstel voorleggen aan alle gemeenteraden kost veel tijd. 

Daarbij kunnen de raadsbesluiten uiteindelijk van elkaar verschillen door ingediende 

amendementen of moties. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij besluitvorming over het 

Regionaal Investeringsfonds.  

 

 Kortom, zonder een bestuurlijke samenvoeging, niet zijnde een herindeling, heeft de 

ambtelijke samenvoeging minder of nauwelijks toegevoegde waarde.  

 

 De  vraag is hoe e.e.a. er bestuurlijk uit zou kunnen zien om de genoemde meerwaarde 

te bereiken. Een mogelijkheid is het creëren van één bestuurlijk aanspreekpunt voor de 

ambtelijke organisatie. Deze bestuurder zou dan ruggenspraak kunnen houden met zijn 

bestuurlijke collega’s. Waarschijnlijk zal dit al snel leiden tot een vleugellam 

aanspreekpunt. Voorkeur heeft het daarom een aanspreekpunt te creëren in de vorm 

van een coördinerend bestuurder. Voor zover die vorm ook gekozen zou worden in de 

andere vier beleidsthema’s, zou en gesproken kunnen worden van een dagelijks bestuur 

voor de regionale beleidsvraagstukken. Op raadsniveau zou een regionaal 

bestuursorgaan moeten worden ingesteld die de besluiten neemt over de regionale 

vraagstukken. Zo’n Bollenraad zou dan moeten bestaan uit een aantal 

gemeenteraadsleden per deelnemende gemeente.  Aan de Bollenraad worden alleen de 

regionale, gemeentegrensoverschrijdende zaken voorgelegd. Samenstelling van de 

Bollenraad op partijpolitieke basis zou de voorkeur hebben aangezien daarmee het 

regionale denken meer kans krijgt dan delegaties per gemeente, zoals nu het geval is in 

Holland Rijnland. 

 

 Duidelijk is dat hiermee wel een vierde bestuurslaag wordt gecreëerd. De gemeenten 

zullen een deel van hun autonomie, namelijk die voor de vijf genoemde strategische 

onderwerpen inleveren. Dit betekent echter geen verlies. Elke gemeente kan namelijk 

mee besluiten over een groter geheel dan waarover daarvoor zeggenschap bestond. 

Voor de lokale zaken blijft de lokale gemeenteraad zeggenschap uitoefenen. 
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 Bij politieke aanspreekbaarheid op regionaal niveau speelt de vraag naar de bestuurlijke 

legitimiteit. De afstand bestuur-burger hoeft niet groter te worden wanneer een grotere 

entiteit ontstaat. Onder meer door dorps- of wijkverenigingen kan die afstand klein 

blijven. Het gaat om de onderlinge interactie tussen burgers en bestuur. Die interactie is 

er nu ook volop. Bovendien is de burger niet geïnteresseerd in alles wat in het 

gemeentehuis gebeurt. Wat wel interessant is, is wat een burger direct raakt. 

Bijvoorbeeld de aanleg van een weg voor zijn huis of de buurman die zijn woning 

uitbouwt (zgn. Nimby). Een mogelijk vergrote afstand op de voor hem oninteressante 

zaken merkt de burger nauwelijks. 

 

 In Noordwijk is bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen om te gaan van een 

bestuurderscultuur naar een bewonerscultuur. In de praktijk heeft zich dit voornamelijk 

geuit in de mogelijkheid voor inwoners een bestuurder direct te kunnen benaderen. Het 

gaat daarbij dus vooral om het gevoel dat inwoners ervaren. Dat gevoel kan op diverse 

manieren blijven bestaan. 

 

 Daarnaast is een tendens zichtbaar waarbij nieuwe vormen van democratische 

samenwerking ontstaan, los van gemeenteraden. Te denken valt hierbij aan 

parkmanagement, ondernemingsfondsen en burgerparticipatie.  

 

 De crux zit in het besluitvormingsproces. De besluitvorming over de inhoudelijke agenda 

moet regionaal en op een niet-vrijblijvende wijze plaats vinden (lokale besluitvorming 

mag de regionale afspraken niet ‘overrulen’). Er zou meer mandaat vanuit de raad 

richting een besluitvormend orgaan kunnen komen, eventueel zelfs een mandaat voor 

ambtenaren. Het wethoudersoverleg GOM heeft bijvoorbeeld nu geen mandaat.  

 

 Er kan  een splitsing gemaakt tussen onderwerpen van lokaal belang en die van 

bovenlokaal belang. De lokale aangelegenheden blijven in behandeling bij de 

afzonderlijke gemeenteraden. Voor de bovenlokale belangen wordt een regionale 

besluitvormingsstructuur ontwikkeld. De strategische agenda is van bovenlokaal belang.  

Dat geldt overigens voor het overgrote deel van het domein Ruimtelijke Ordening. 

 

 Een fusie is optimaal en levert de gewenste eenduidigheid en snelheid van handelen op, 

maar betekent het volledig inleveren van lokale autonomie. Anderzijds kan men ook 

zeggen dat de lokale autonomie geografisch wordt uitgebreid en wordt gedeeld met 

anderen. 

 

 Een coördinerend wethouder is lastig in verband met het afleggen van verantwoording 

in andere raden.   
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6.  Strategische samenwerking Infrastuctuur  

 

 

 
6.1 Analyse en afspraken 

 Maatschappelijke omgeving 

De fysieke en sociale structuur van de vijf Duin- en Bollengemeenten roept een grote 

mobiliteit op: een aantal flink uit de kluiten gewassen dorpen met een lokale economie, 

veel woon-werk-verkeer, een hoge autodichtheid, veel toerisme, een sector met 

volumineus transport over lange afstanden (de Greenport), veel economische 

activiteiten in het buitengebied. De infrastructuur in dit gebied is van bovenlokaal en 

zelfs bovenregionaal belang. Dat is ook erkend. De rijksoverheid heeft in het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) aanzienlijke bedragen 

vrijgemaakt voor twee grote projecten: de RijnlandRoute en het Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (HOV). Het gaat er de komende tijd om de besluitvorming van die twee grote 

projecten af te ronden en de aanleg te starten. De verwachting is dat langs beide tracés 

nieuwe mogelijkheden ontstaan voor gebiedsontwikkeling en private investeringen en 

dat de beide projecten zullen zorgen voor een aanzienlijke versterking van de 

economische structuur. Het is dus ook een opgave om gezamenlijk het maatschappelijk 

en ruimtelijk rendement van de nieuwe infrastructuur zo groot mogelijk te maken. 

Daarmee moeten we het voorlopig doen. Uit het MIRT zijn tot ver in de jaren 2020 geen 

grote nieuwe verdeelrondes meer te verwachten. Nieuw bovenlokale knelpunten 

moeten we oplossen met restposten, samen met het bedrijfsleven, met eigen middelen 

en met de provinciale overheid. 

En toch moet de ambitie verder gaan. De vijf Duin- en Bollengemeenten grenzen aan de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het wordt steeds duidelijker dat de MRA een 

economisch en maatschappelijk trekpaard van jewelste aan het worden is. De krimp van 

de bevolking, die in grote delen van Nederland de komende decennia de agenda zal 

bepalen, is voor de MRA in het geheel niet in beeld. De vijf Duin- en Bollengemeenten 

moeten aansluiten bij de dynamiek aan de noordkant. Dat veronderstelt goede 

verbindingen. Dan gaat het primair om de noordelijke aansluiting van de N206  

(Duinpolderweg) en om de aansluiting van het HOV-netwerk op Haarlemmermeer en 

Schiphol zoals geformuleerd in het RIF-project Ontsluiting Greenport Duin- en 

Bollenstreek. Onderdeel daarvan is het doortrekken van de Zuidtangent-buslijnen naar 

Lisse Noordwijk en station Sassenheim en de aansluiting op het HOV- netwerk van 

Holland-Rijnland.  

Voor goede regionale oost-west-verbindingen zijn er als onderdeel van het project 

Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek maatregelen voorgesteld ter verbetering 

van het zgn. middengebied van de regio, waarbij de leefbaarheid voor de bewoners, de 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid aan de orde is. Het gaat  vooral om 

grootonderhoud van de bestaande infrastructuur en het wegnemen van blokkades en 

stremmingen. Zo zijn er capaciteitsproblemen bijvoorbeeld op de N444 en N443 

respectievelijk ten zuiden en ten noorden van Voorhout; de N443 zou op de lange 
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termijn zelfs vernieuwd moeten worden. De Ringvaart bij Lisse zorgt nog voor veel 

sluipverkeer en ondanks de huidige verbindingen wordt voor in de toekomst gekeken 

naar een 3e oeververbinding naar de Haarlemmermeer. Ook wordt gekeken naar de  

lange termijnmogelijkheid van ongelijkvloerse spoorovergangen om een goede 

doorstroom te kunnen blijven garanderen als de gewenste hogere  treinfrequenties bij 

de ‘oude’ lijn Hillegom en Voorhout worden doorgevoerd.  

Belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio is een ‘fijnmazige’ en 

kleinschalige infrastructuur, waarin wegen, treinstation, HOV-verbindingen, maar ook 

fiets- en wandelpaden optimaal met elkaar in verbinding staan.  De Duin- en 

Bollenstreek beschikt al over een wandelpadenplan en de bewegwijzering via het zgn 

‘fietsknopen-netwerk’ is recent aangelegd. Een verdere optimalisatie van dit netwerk 

blijft nodig.  Daarnaast zijn investeringen in doorgaande vaarroutes nodig. Dat vraagt om 

grote regionale investeringen en een goede orkestratie.     

Bestuurlijke omgeving 

De Vijf Duin- en Bollengemeenten en Katwijk zijn er bij de afgelopen rondes uit het MIRT 

in geslaagd om gecoördineerd op te treden. Ze waren berekenbare gesprekspartners in 

het verband van Holland Rijnland, in de relaties met de Provincie Zuid-Holland en de 

rijksoverheid. De oorzaak van de vertragingen in het lange traject van planvorming en 

lag buiten onze streek. Als succesvol leereffect kunnen we verder inboeken het in 

Holland Rijnland verband overeengekomen Regionaal Investeringsfonds. Het RIF 

verschafte de regio een eigen financiële positie, op grond waarvan onderhandeld kon 

worden met provincie en rijk.  

Dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. De 

investeringsmiddelen zijn de komende jaren zeer schaars. Willen we voortgang maken 

met de N206 en de aansluiting naar Haarlemmermeer en Schiphol, dan moeten we met 

één stem spreken. In de scherpe concurrentie tussen regio’s is een verdeeld huis 

volkomen kansloos. De bestuurlijke besluitvorming over infrastructuur is complex. Daar 

komt bij dat de publieke support altijd omstreden is. Dat is begrijpelijk: infrastructuur 

verandert het leefklimaat. Maar des te groter is de noodzaak dat het lokaal bestuur in de 

streek zich niet uit elkaar laat spelen en gecoördineerd blijft optrekken.  

  Strategische samenwerkingsafspraken: wat willen we bereiken? 

 

33.   De vijf Duin- en Bollengemeenten blijven gezamenlijk en met Katwijk optrekken bij de 

afronding van de plan- en besluitvorming over de RijnlandRoute en het HOV. Zij zetten 

zich gezamenlijk in om de komst van de twee grote projecten te gebruiken voor 

versterking van de economische en ruimtelijke structuur van het gebied.  

 

34.   De regio werkt samen aan het versterken en verfijnen van het OV-netwerk in de 

Duin- en Bollenstreek, het versterken en uitbreiden van het fiets- en 

wandelpadennetwerk en van recreatieve verbindingen. Indien dat kan bijdragen 

aan de realisatie en aan medefinanciering door andere partijen, wordt het 

instellen van een Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar voorbeeld van Holland 

Rijnland overwogen.  
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35.   De vijf Duin- en Bollengemeenten stemmen hun onderhoudstaken van wegen 

onderling en met andere wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de 

overlast te minimaliseren.  

 

36.   De vijf Duin- en Bollengemeenten richten een gezamenlijk aanspreekpunt in dat 

initieert, faciliteert en coördineert op het gebied van mobiliteitsmanagement: 

bedrijven die met bijzondere arrangementen (poolen, shuttles, collectieve 

abonnementen, transferia, enzovoort) hun verkeersstroom willen beperken.  

 

 

6.2  Working Party Infrastructuur: verkenning samenwerkingsvormen5 

Infrastructuur (of: mobiliteit) heeft een januskop als het gaat om regionale 

samenwerking. Om tot een goed mobiliteitsstelsel te komen is 

gemeentegrensoverschrijdend (en trouwens ook regio-overschrijdend ) denken en 

werken nog. Maar tegelijk zijn de knelpunten die zich voordoen vooral lokaal van 

aard en worden ze ook vooral als lokale overlast ervaren. Om die knelpunten op 

te lossen is echter weer een grensoverschrijdende aanpak nodig, bijvoorbeeld om 

‘waterbedeffecten’ te voorkomen. 

 

Bovenstaande afspraken overstijgen dat dilemma door in afspraak 33 mobiliteit 

en infrastructuur nadrukkelijk te koppelen aan de economische ambities van de 

streek in de afspraken 34, 35 en 36 te streven naar een praktische aanpak van 

mobiliteitstekorten of problemen in de streek. Afspraak 33 en 34 zijn meer 

strategische afspraken, afspraak 35 en 36 richten zich meer op de uitvoering. 

 

De working party concludeert dat – zeker in de verdere toekomst - de ambities voor de 

beleidsopgaven omhoog moeten; er liggen nog meer opgaven dan de bovengenoemde 

4. Deze ambities vereisen zonder meer samenwerking.  

 

Aan welke voorwaarden moet een effectieve samenwerkingsvorm voldoen? 

 

Op het gebied van infrastructuur en mobiliteit kennen Teylingen, Katwijk en 

Noordwijk al een goed lopende samenwerking in de uitvoering. Verder wordt er 

intensief samengewerkt - uiteraard ook binnen het verband van Holland Rijnland - 

op de grote dossiers van de RijnlandRoute en het HOV. Er is derhalve een staande 

praktijk, die in een deel van de streek (de TKN-samenwerking) verder gaat dan in 

de andere drie gemeenten. Er staat ook veel op stapel in de uitvoering. Dat 

beneemt op korte termijn even het zicht op een vervolgagenda voor mobiliteit in 

de regio. Dat vertaalt zich volgens de working party ook in de afspraken van 14 

februari, waar geen ‘harde’ ambities in worden genoemd. 

 

                                                           
5 De twee working parties hebben plaatsgevonden op respectievelijk 15 en 22 april 2013 met deelname van 
beleidsmedewerkers van 6 gemeenten, o.l.v. J.W. Schellevis, gemeentesecretaris  Lisse 
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Maar waar nog veel strategische winst te halen is, is in het consequent benaderen 

van mobiliteit als een concept dat de hele regio – alle vijf of zes gemeenten – 

aangaat en daarin ook streeksgewijs te kijken naar knelpunten, in plaats van 

lokaal. Het lokale infrastructurele of mobiliteitsbeleid is nu nog vaak - zo wordt 

geconstateerd door de working party - gericht op de bereikbaarheid van het 

centrum van de afzonderlijke gemeenten. Dat gaat ten koste van de verbindingen 

tussen de gemeenten. Het dossier van de N443 en de relatief zwakke oost-west-

verbindingen in de streek getuigen daarvan, voor fietsverkeer nog sterker dan 

voor autoverkeer. 

 

In de afzonderlijke gemeenten wordt de discussie over een zo goed mogelijk 

mobiliteitsconcept voor de hele regio vaak overschaduwd door nimby-discussies en 

andere lokale belangen. Een voorbeeld daarvan is de discussie over het HOV. Dat zorgt 

voor een spanningsveld tussen lokaal en bovenlokaal niveau.  

Regionale samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau is vanuit de strategische 

opgaven wenselijk. Maar…. wat bovenlokaal afgesproken wordt, moet lokaal worden 

uitgewerkt. Zie de tracekeuzes bij de HOV. Bovenlokale afspraken worden in 

gemeentelijke bestemmingsplannen vastgelegd waarbij de locale discussie weer 

opsteekt. De Wet Ruimtelijke Ordening heeft de bevoegdheid om bestemmingsplannen 

te wijzigen bij lokale raden neergelegd. Op regionaal niveau zijn de mogelijkheden 

wettelijk beperkt: er bestaat de mogelijkheid om op regionaal niveau kaders af te 

spreken, maar dan nog zijn lokale raden wettelijk bevoegd deze te ‘overrulen’. Op dit 

punt blijft  de spanning tussen lokaal en regionaal niveau bestaan en is alleen maar op te 

lossen door een fusie. Alleen als de samenwerkende partners zich houden aan 

bovenlokale afspraken, dan is die spanning te minimaliseren. Ambtelijke samenwerking 

moet dus versterkt worden door bestuurlijke samenwerking. 

Nu de grote bovenregionale dossiers, zoals de RijnlandRoute en het HOV, een 

eind op streek zijn, wordt de volgende stap een betere bereikbaarheid op andere 

terreinen (oost-west-verbindingen, N-wegen, lokale wegen, fietsroutes). Deze zgn. 

bovenlokale (of ‘onderprovinciale’) onderwerpen vragen om eigen initiatief en om 

het over de huidige gemeentegrenzen heen kijken. Dat moeten we zelf oppakken 

en dat lukt tot nu toe onvoldoende. Om daarin goed mee te blijven doen in de 

Duin- en Bollenstreek ziet de working party ten minste vier uitdagingen in de 

samenwerking tussen de gemeenten: 

 

 gezamenlijk lobbykracht en geld (vanwege de eigen bijdrage die bij 

infrastructurele projecten altijd nodig is)  

 voldoende deskundigheid en ‘zware’ projectleiderscapaciteit 

 gedeelde belangen (zoals het economisch belang rond de Greenport) 

 mobiliteitsvisie en prioriteitsstellingen (lokaal versus bovenlokaal niveau). 

 

De working party schat in dat alleen ambtelijke samenwerking (bijvoorbeeld in de 

vorm van een gezamenlijk ingenieursbureau) onvoldoende zal zijn om in de 

toekomst de samenwerkingsafspraken uit te voeren en aan bovenstaande drie 

uitdagingen aan te kunnen. Daarvoor is ook een politiek-bestuurlijke slag nodig, 
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om tot betere planvorming en uitvoering te komen. Het is nodig om ook 

gemeenten te betrekken bij discussies over verbindingen die van bovenlokaal 

belang zijn en die niet over het grondgebied van die gemeente lopen. De 

aandacht en inzet van niet-grondgebonden-gemeenten is bij grotere projecten nu 

vaak te beperkt, zo wordt geconstateerd. En dat gaat ten koste van de kwaliteit en 

de snelheid. 

 

Met betrekking tot relaties met stakeholders is het nodig samen te werken om meer 

invloed uit te oefenen. Door concessieverlening van de Provincie Zuid-Holland hebben 

de afzonderlijke Duin- en Bollengemeenten geen goede gespreksrelatie met 

bijvoorbeeld de ov-vervoerders waardoor uitoefening van invloed op plaatsing van 

haltes, reistijden et cetera onmogelijk is.  

 

Maar ook op ambtelijk en organisatieniveau is nog winst te behalen, met name als 

het gaat om specialistische kennis en deskundigheid (met name op het gebied van 

projectleiding en aanbesteding). 

 

Welke varianten zijn mogelijk?  

 

 Bundeling van de ambtelijke capaciteit in één afdeling, teneinde specialisatie en 

deskundigheidsontwikkeling mogelijk te maken, dubbelwerk overbodig te maken, 

het overlegcircuit uit te dunnen en korte interne lijnen te scheppen. Er is 

ambtelijk draagvlak en animo om snel te beginnen met de vorming van een 

intergemeentelijke afdeling op een locatie. 

 

 Een intergemeentelijke beleidsafdeling mobiliteit of een intergemeentelijk 

ingenieursbureau zou aangevuld moeten worden met mandaat voor bestuurders: 

alleen een ambtelijke fusie levert onvoldoende op. 

 

 Het scheppen van een politieke aanspreekbaarheid op regionaal niveau. Dan gaat 

het enerzijds om het creëren van een bevoegdheid om regionaal aan te sturen 

(een regionale portefeuillehouder voor de strategische agenda) en anderzijds om 

een regionale legitimatie. 

 

 De crux zit in het besluitvormingsproces. De besluitvorming over de inhoudelijke 

agenda moet regionaal en op een niet-vrijblijvende wijze plaats vinden (lokale 

besluitvorming mag de regionale afspraken niet ‘overrulen’).  

 

 Een fusie is optimaal en levert de gewenste eenduidigheid en snelheid van 

handelen op, maar betekent het volledig inleveren van lokale autonomie. Een 

coördinerend wethouder is lastig in verband met het afleggen van 

verantwoording in andere raden.  

 

 Er wordt een splitsing gemaakt tussen onderwerpen van lokaal belang en die van 

bovenlokaal belang. De lokale aangelegenheden blijven in behandeling bij de 
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afzonderlijke gemeenteraden. Voor de bovenlokale belangen wordt een regionale 

besluitvormingsstructuur ontwikkeld. De strategische agenda is van bovenlokaal 

belang. Dat geldt overigens voor het overgrote deel van het domein Mobiliteit en 

Infrastructuur. 

 

De slagkracht staat of valt met een goede scheiding van lokale en regionale 

onderwerpen en bevoegdheden. Wanneer de gemeenteraden hun bevoegdheden 

voor de bovenlokale agenda  overdragen aan een Duin- en Bollenraad, is de 

complexiteit van deze samenwerkingsvorm gering. Uitzondering daarop is de 

bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. Hiervoor geldt de 

bestuurlijke wil om krachtig vast te houden aan regionale kaders.  

 

 Het bovenlokale belang wordt belegd bij een regionale Duin- en Bollenraad.  De 

raad bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemene 

Bestuur is opgebouwd conform de getalsverhouding tussen de afzonderlijke raden 

in de deelnemende gemeenten. Een Duin- en Bollenraad als representatie vanuit 

de vijf gemeenteraden. Minpunt is de indirecte verkiezing van de Duin- en 

Bollenraad (als proportionele representatie van de gemeenteraden). 

 

 Van belang is het ontstaan van een eigen politieke dynamiek. Het politieke debat 

wordt over  afgesproken regionale onderwerpen verlegd van de gemeenteraad 

naar een regioraad. Met name het recht om de portefeuillehouder weg te sturen 

kan voor veel politieke dynamiek in een Duin- en Bollenraad zorgen. 

 

 Het politieke gesprek vanuit een Duin- en Bollenraad zou gevoerd moeten worden 

met een Dagelijks Bestuur dat gekozen is op het vermogen om het regionale 

belang te dienen (en niet een verlengd lokaal belang). Een Duin- en Bollenraad 

zou het vertrouwen in een portefeuillehouder kunnen opzeggen, wanneer deze 

onvoldoende  de regionale ambities dient. 

 

 De portefeuillehouder (annex DB-lid) is dus niet een coördinerend wethouder in 

de zin dat hij eerst overlegt met zijn vier collega’s en daarna politiek 

aanspreekbaar is (primus inter pares), maar is zelf politiek aanspreekpunt voor de 

afgesproken agenda van bovenlokale zaken. Hij legt alleen verantwoording af aan 

een Duin- en Bollenraad.  
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7. Recapitulatie van de ‘working parties’: basis voor een voorstel 

 

 

De hoofdconclusie van de ‘working parties’ laat zich kort samenvatten: het uitvoeren 

van de strategische samenwerkingsafspraken en het benutten van de kansen die de 

streek heeft, vergen een politiek en bestuurlijk platform op bovenlokale schaal, met een 

eigen politiek mandaat. Dat platform moet ondersteund worden door een robuuste 

ambtelijke organisatie, te weten een fusie van alle betrokken beleidsafdelingen in de 

Bollenvijf, inclusief de ondersteunende functies (waaronder financiën). We hebben in 

het vorige hoofdstuk vastgesteld dat de raadpleging van de stakeholders deze 

hoofdconclusie ondersteunt. Maar de uitwerking van de hoofdlijn is alleen in de 

‘working parties’ aan de orde geweest.    

Uit de working parties zijn twee varianten in de vormgeving gekomen: een ‘Bollenraad’ 

in combinatie met een (gedeeltelijke) ambtelijke fusie van de gemeenten (namelijk van 

alle strategiebetrokken activiteiten) en met een dagelijkse bovenlokaal-politieke 

aansturing en bovenlokaal-politieke verantwoording enerzijds en een fusie anderzijds. In 

dit hoofdstuk verschaffen we een toelichting bij het verloop en bij deze opbrengst van 

de working parties. We beginnen met een korte en praktische impressie van de 

beraadslagingen en voeren een check uit op twee andere varianten die aan de orde zijn 

geweest maar als onvoldoende toerusting voor de strategische opgaven werden 

beoordeeld. In hoofdstuk 9 gaan we de opbrengst van de ‘working parties’ nader 

onderzoeken en toetsen.      

 

7.1 Praktische impressie 

De working parties zijn voorbereid met de Verkenningennotitie, die als bijlage bij deze 

rapportage is gevoegd. Deze notitie verschafte in theorie de mogelijkheid aan de 

working parties om met een waaier aan samenwerkingsmogelijkheden te komen. Ook 

het gescheiden optrekken van lokale deskundigen in vijf working parties had een grote 

verscheidenheid aan samenwerkingsvormen kunnen uitlokken. Maar het pakte anders 

uit. 

Alle vijf working parties hadden een vergelijkbaar verloop. In alle vijf gevallen kwam de 

fusie van de Bollenvijf als voorkeursvariant ter tafel. De omstreeks 50 woordvoerders uit 

de vijf bollengemeenten waren in dat opzicht unaniem. In de meeste gevallen maakten 

de deelnemers uit Katwijk melding van de eigen positie die de gemeenteraad van 

Katwijk had gekozen. 

Vervolgens werd er in alle vijf working parties op gewezen dat een eenduidig fusie-

advies geen antwoord is op de vraag uit de Bestuursopdracht om met tenminste twee 

varianten te komen en in de politieke context van de Duin- en Bollenstreek geen 

dynamiek brengt in het debat. Het is aan de gemeenteraden om te besluiten over de 

toekomst van de bestuurlijke samenwerking; en de opinies vanuit de raden zijn te 

divergerend en te veelkleurig om met een mono-advies uit de voeten te kunnen. 
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Er zijn enkele nuanceringen tussen de domeinen. In de drie ‘beleidsrijke’ working parties 
Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Sociaal Domein was de neiging tot convergentie 
zeer groot. In de working party infrastructuur werd vastgesteld dat de samenwerkingsambities 
bescheiden zijn en ook met de bestaande samenwerkingsvormen redelijk uit te voeren zijn. 
Dat er toch voor intensivering van de samenwerking wordt gekozen heeft enerzijds te maken 
met ‘operationeel gemak’ en anderzijds met de verwachting dat er de komende tijd wel 
degelijk nieuwe en regionaal georiënteerde ambities op infra-gebied aan de orde gaan komen. 
In de working party Openbare Orde en Veiligheid werd vastgesteld dat de aansturing van het 
beleid voor een groot deel niet in de streek plaats vindt.  

 

Daarop werd de tweede variant – een afdelingsfusie – in ogenschouw genomen. Het 

draagvlak voor die ambtelijke fusie is zeer groot. ‘Liever vandaag dan morgen’, is de 

beste samenvatting. In een enkel geval – Sociaal Domein – werd ter plekke gevraagd om 

een tijdelijke projectgroep, teneinde de decentralisaties op Bollenvijfniveau gezamenlijk 

op te pakken. Confrontatie van deze bereidheid tot een ambtelijke fusie met de inhoud 

van de politieke samenwerkingsafspraken leidde vervolgens tot de conclusie dat met 

een ambtelijke fusie niet kan worden volstaan. Wil de strategievorming volledig gaan 

renderen, dan is een politiek-bestuurlijke  ‘plus’ bovenop die ambtelijke samenwerking 

nodig. De ‘Bollenraadvariant’ is ontstaan uit het nadenken over coherente en effectieve 

samenwerking met behoud van autonome gemeenteraden.  

De opbrengsten van de working parties reduceren het speelveld daarmee tot twee 

hoofdvarianten: een Bollenraad en een fusie. Binnen die twee hoofdvarianten zijn weer 

subvarianten (inrichtingskwesties bij een Bollenraad en condities waar een fusieproces 

aan moet voldoen). Er is zelfs een combinatie van de beide hoofdvarianten mogelijk 

(twee of meer gemeenten die gaan fuseren en als fusiegemeente met de overige 

gemeenten een Bollenraad gaan vormen). Maar toch is veel meer overzicht ontstaan.  

Er zijn tenminste vier verklaringen voor de ambtelijke eenstemmigheid:  

 Er is een brede erkenning dat er veel te halen valt met goed georganiseerde en niet-

vrijblijvend en vergaande samenwerking op strategisch niveau. Er zijn in het verleden 

kansen gemist om samenhang, reliëf en dynamiek aan de regio toe te voegen en om 

echt partner te zijn voor de grotere externe partijen. Die opinie leefde al veel langer, 

maar de Berenschotrapportage van medio-2012 heeft het gemis nog een keer 

blootgelegd.   

 In de nabije toekomst wordt de urgentie snel groter, door financiële risico’s en dreigend 

verlies van regie over het eigen beleid.  

 De mogelijkheden om op de vijf beleidsterreinen op ad hoc basis samen te werken, 

worden al ten volle benut. De deelnemers kennen elkaar redelijk, de samenwerking 

verloopt soepel, maar kost veel tijd. Intensivering van de samenwerking is absoluut 

nodig, maar het kan niet meer op ad hoc basis. Er dreigt een onoverzichtelijke en 

ondoelmatige lappendeken te ontstaan. Er is iets structureels nodig.   

 Hoewel tussen gemeenten (en ook binnen gemeenten) behoorlijke culturele verschillen 

worden ervaren, ook in enkele van de gemeenteraden, doen de ambtenaren overal 

ongeveer hetzelfde werk. Naar de cijfers en de problematiek beschouwd, lijken de 

gemeenten sterk op elkaar. We komen daar in paragraaf 8.1 nog kort op terug.   

Er zijn in het verleden meer pogingen gedaan om iets te doen aan de nadelen van de 

bestuurlijke fragmentatie voor de aanpak van regionale vraagstukken. Toch is het 
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klimaat in de werkorganisaties van de vijf gemeenten vrij van scepsis. Er is het nodige 

vertrouwen dat het nu wel tot een substantiële stap kan komen.  

Overigens werd de convergentie tussen de Bollenvijf bevorderd door het markeren van 

de positie van Katwijk. De vijf zijn sociaal en economisch veel homogener dan de zes. 

Katwijk heeft met name in het sociaal domein een andere opgave. 

De opinievorming buiten de Duin- en Bollenstreek – de wens van kabinet en provinciaal 

bestuur om tot opschaling van gemeentebesturen te komen – speelde in de working 

parties geen rol. De opinievorming in de working parties was in die zin een ’kweek van 

eigen bodem’.  

De veranderbereidheid en de eenduidigheid in de visie van de ambtelijke organisatie is, 

in vergelijking met samenwerkingsprocessen elders in het land, opmerkenswaardig. Het 

is natuurlijk aan de politici om te besluiten; maar er is een duidelijke indicatie dat een 

ingrijpend besluit op steun in de eigen organisatie kan rekenen en niet tot een ‘up hill 

battle’ zal leiden.   

 

7.2 Andere varianten: ambtelijke fusie en netwerk 

We concentreren ons in het vervolg van dit rapport op de twee varianten die als 

levensvatbaar uit de ‘working parties’ zijn gekomen: een Bollenraad en een fusie. Voor 

de transparantie in het debat is het goed om nog twee andere varianten te noemen die 

voorafgaand aan de working parties in beeld leken te zijn: een ambtelijke fusie en een 

netwerkmodel. 

Eerst de ambtelijke fusie van de Bollenvijf. Zoals in de praktische impressie in paragraaf 

7.1 weergegeven, is een ambtelijke fusie op afdelingsniveau in de working parties aan de 

orde geweest. Een ambtelijke fusie is een van de samenwerkingsvarianten uit het 

Berenschot-rapport van 2012 en wordt elders in het land vaker beproefd. Een voorbeeld 

(zie de Verkenningennotitie in de bijlage) zijn de BEL-gemeenten in het Gooi en – in een 

andere context – de gemeente Ten Boer in Groningen. Overigens gaat het in die 

voorbeelden meestal niet om een afdelingsfusie, maar om een complete fusie van de 

twee of meer ambtelijke organisaties. 

Dat een vorm van ambtelijke fusie in de working parties als een niet-passende oplossing 

werd gezien voor de Duin- en Bollenstreek, heeft te maken met de vraagstelling. In de 

‘working parties’ is gewerkt vanuit de strategische agenda op de vijf terreinen. Een fusie 

van de capaciteit voor deze vijf terreinen is gewenst. Een fusie van de complete 

ambtelijke organisatie komt aan de orde bij bestuurskundige vragen als slagkracht, 

efficiency en kosten. Ze komen in beeld wanneer gemeenten zich in de volle breedte 

willen versterken. Het gaat vaak om twee of drie kleinere  gemeenten, die door schaal te 

maken een levensvatbare organisatie willen onderhouden.  

De vraagstelling in de working parties was niet bestuurskundig van aard, maar politiek-

inhoudelijk. Het ging – in de lijn van de strategische samenwerkingsafspraken - over 

gebiedsgericht beleid, over de regie over de regio in eigen hand houden en over 

gezamenlijke, streeksgewijze uitdagingen. Een ambtelijke fusie – hoe wenselijk vanuit 
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bestuurskundig-organisatorisch oogpunt ook maar – is niet het gepaste antwoord op die 

uitdagingen. Niet efficiency in de uitvoering, maar eenduidigheid en samenhang in de 

politieke besluitvorming over de streek is het probleem dat moet worden opgelost. 

We kunnen het nog anders zeggen: een ambtelijke fusie op afdelingsniveau had vanuit 

overwegingen van kosten en efficiency in de ogen van deelnemers van de working 

parties allang gebeurd moeten zijn en is op zich een goede samenwerkingsvariant; maar 

is onvoldoende antwoord op de opgaven vanuit de samenwerkingsafspraken. 

Ambtelijke fusies op afdelingsniveau worden pas effectief als er een bijpassend 

bestuurlijk arrangement getroffen wordt. Ook de ervaringen elders in het land lijken 

daar op te wijzen. De BEL-gemeenten vormen, ondanks hun ambtelijke fusie, nog steeds 

een te kwetsbare en te weinig samenhangende groep om klaar te zijn voor de 

decentralisaties in het sociaal domein. En Ten Boer – een ander voorbeeld uit 

Verkenningennotitie – is inmiddels begonnen met een oriëntatie op een herindeling. Dat 

zijn signalen dat een complete ambtelijke fusie een voorportaal voor een herindeling is 

en niet een bestuurlijke aanpak die z’n eigen merites heeft en gebouwd is voor een 

periode van tien, vijftien jaar of langer.     

Dan de netwerksamenwerking. Het begrip ‘flexibel netwerkmodel’ is met name door de 

gemeenteraad van Noordwijk in de discussie gebracht. Bij de vaststelling van de 

samenwerkingsafspraken in de raadsvergadering van 4 april 2013 is het begrip een 

aantal keren genoemd als een mogelijke vorm. Ook de gemeente Katwijk heeft het 

model genoemd. Omdat Katwijk een eigen plek in de discussie heeft gekozen, komen we 

daar aan het slot van dit hoofdstuk apart op terug. Op deze plaats een paar algemene 

opmerkingen over de toekomst van een netwerkgewijze samenwerking.   

We komen ‘netwerksamenwerking’ in het bestuurskundig discours in Nederland in twee 

betekenissen tegen: 

 De (gemeentelijke) overheid werkt samen met niet-overheidspartijen. De overheid heeft 

in Nederland geen monopolie meer op de beleidsvorming. Er zijn sterke instituten 

ontstaan, waarmee een overheid netwerkgewijs moet samenwerken: corporaties, 

instellingen voor zorg en onderwijs, ondernemersorganisaties. Bovendien is de inwoner 

‘geëmancipeerd’. Inwoners beperken hun invloed op het beleid niet meer tot de 

vierjaarlijkse gang naar de stembus, maar zijn bereid en in staat om hun mening 

voortdurend naar voren te brengen. Het bestuursrecht geeft hen veel macht tot 

inspraak, bezwaar en zelfs blokkeren van beleid. De overheid reageert hierop door met 

inwoners vroegtijdig netwerkgewijze relaties aan te gaan, ad hoc coalities te sluiten en 

partijen bij het beleid te betrekken. De overheid is niet meer ‘de baas’, maar een 

regisseur. Het succes van een overheid is tegenwoordig mede afhankelijk van het 

vermogen om samen te werken met ongelijksoortige partners. Dat Eindhoven op dit 

moment als meest succesvolle regio van Nederland geldt, heeft daarmee te maken: het 

samenwerkingsklimaat tussen overheid en maatschappelijke partners is goed. Een 

voorbeeld uit de eigen regio is het Space Center. Een goede doorontwikkeling van dit 

complex vergt samenwerking tussen maar liefst vier overheidslagen (gemeenten, 

provincie, rijk, Europa), een serie universiteiten en andere kenniscentra en consortia van 

bedrijven. De kunst om consortia op te bouwen uit ongelijksoortige organisaties is een 

voorwaarde om succes te boeken in dit soort dure en complexe technologie.  
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 De gemeente werkt samen met andere gemeenten. Alle gemeenten in Nederland – ook 

de allergrootsten – hebben talloze samenwerkingsafspraken met hun nabije buren. Ze 

maken per onderwerp – strategisch, tactisch of operationeel – afspraken over 

gezamenlijk optrekken met steeds wisselende combinaties. Dit soort netwerkvorming is 

geen kwestie van schaal. Ook de grootste gemeenten in Nederland werken met hun 

buren samen en in sommige gevallen ook met hun verre kennissen (G4, de G36 en 

andere voorbeelden). Ook nu weer is het Space Center een voorbeeld uit eigen regio. 

Voor Noordwijk zijn de directe buren weliswaar relevant omdat de 2700 mensen die in 

het Space Center werken voor een groot deel in de regio wonen en van de 

voorzieningen gebruik maken, maar Delft, Leiden en Den Haag zijn net zo interessant: 

Delft en leiden als vestigingsplaatsen van de universiteiten en Den Haag als plek met 

veel voorzieningen voor expats.    

Voorafgaand aan de working parties, was de verwachting dat met name het tweede idee 

van samenwerking als ‘flexibel netwerkmodel’ een rol zou spelen als mogelijke variant. 

In de praktijk liep het in zoverre anders dat juist het nu nog gebrekkige vermogen om 

samen te werken met niet-overheidspartners een rol speelde in de working parties. De 

gemeenten zijn op dit moment te weinig in staat om zelfstandig netwerkrelaties te 

onderhouden met grote instellingen. Ook een goed partnerschap met bijvoorbeeld de 

eigen greenport vergt al een vergaande vorm van intergemeentelijke samenwerking. 

Om een goed regisseur te zijn en echt ‘binnen te komen’ in Brussel, bij ministeries, bij 

universiteiten, bij de gemeentelijke buren en bij grote ondernemingen, heeft de 

gemeentelijke overheid in de Duin- en Bollenstreek een zekere massa nodig. 

Krachtenbundeling is een voorwaarde om effectief in een flexibel netwerk te opereren.  

De netwerkgewijze samenwerking begrepen als een stelsel van intergemeentelijke 

afspraken had aan de orde kunnen komen wanneer de vijf working parties onderling 

sterk verschillende uitkomsten hadden gehad. In theorie had per domein tot een andere 

voorkeursvariant geconcludeerd kunnen worden. Dat is niet gebeurd: de working parties 

convergeerden los van elkaar naar fusie als voorkeursvariant en een Bollenraad als 

goede tweede. Vijf inhoudelijk verschillende domeinen blijken, wanneer ze bevraagd 

worden op de strategische opgaven voor de komende tien tot vijftien jaar, tot een 

uniform antwoord te leiden.  Opnieuw heeft deze uitkomst met de vraagstelling te 

maken. De vraag aan de ‘working parties’ was niet om praktische mogelijkheden te 

opperen om kosten te besparen of om beter te coördineren, de vraag was hoe 

uitvoering te geven aan de strategische samenwerkingsafspraken. Daarvoor is iets 

anders nodig dan een set operationele afspraken op ad hoc basis, namelijk een 

eenduidige en samenhangende politieke regie met een eigen democratische structuur, 

die niet-vrijblijvende keuzes kan maken en daar ook continuïteit aan kan geven. 

Opvallend is verder dat onder de stakeholders – geraadpleegd na de ‘working parties’- 

(zie verder hoofdstuk 8) - de vraag naar netwerkgewijze samenwerking helemaal niet 

leeft. De stakeholders vragen als strategische partners van de gemeentebesturen om 

een eenduidige bestuurlijke aansturing in de streek, met of zonder fusie.    

Overigens is in de ‘working parties’ de vraag welke gemeenten nog meer bij een 

strategische opgave betrokken moeten worden, maar weinig aan de orde geweest. 

Alleen in het sociaal domein is expliciet geconstateerd dat aan de Maregroep op dit 
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moment ook Oegstgeest en Wassenaar deelnemen en dat bij de jeugdzorg een zekere 

taakverdeling tussen het bovenlokale niveau en Holland Rijnland  aan de orde zal 

komen. In de andere ‘working parties’ was de Duin- en Bollenstreek het uitgangspunt 

voor de keuze van andere samenwerkingspartners.    

Intussen wordt gewoon verder gegaan met het operationele netwerk. De afspraak 

tussen de deelnemende gemeenten is dat twee of meer gemeenten die thans bezig zijn 

met een ad hoc samenwerking of gemeenschappelijke regeling, daar mee door gaan, 

ook wanneer het om partners gaat buiten de streek. Praktische afspraken met een 

wederkerig voordeel zijn geen alternatief, maar ook geen bedreiging voor de politiek-

strategische samenhang die de streek voor de langere termijn nodig heeft. Dat geldt ook 

voor allianties waarvan de gemeenten in de streek nu een deelverzameling zijn, zoals de 

Margeroep (acht gemeenten) en Holland Rijnland (15 gemeenten). Dat de Bollenstreek 

straks op basis van een stevige strategische samenhang in die allianties zal staan, 

betekent niet het einde van die allianties.    
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8. Kijk op samenwerking: de partners van het lokaal bestuur 

 

Het werk in de ‘working parties’ van de medewerkers van de zes gemeenten was 

bepalend voor de twee varianten, die in de hoofdstukken 9 en 10 uitvoerig aan de orde 

gaan komen. Maar het is niet bij de ‘working parties’ gebleven. Conform de 

bestuursopdracht, heeft ook een raadpleging plaats gevonden van ‘stakeholders’ van 

het lokaal bestuur. Dat zijn partijen die vanuit de ‘working parties’ geidentificeerd zijn 

als partners in het oppakken van de strategische samenwerkingsafspraken. De 

achtergrond van deze raadpleging was tweeledig. De raadpleging was in de eerste plaats 

een plausibiliteittest: kloppen de ambtelijke beelden over het ambitieniveau van de 

samenwerkingsvormen met de beelden die bij de maatschappelijke partners leven of 

zijn er sterke afwijkingen? In de tweede plaats was de raadpleging een uitnodiging van 

de gemeenten aan de stakeholders om in dialoog te treden met het lokale bestuur en 

zienswijzen kenbaar te maken. Besturen doe je niet alleen.  

De stakeholders zijn niet betrokken geweest bij de uiteindelijke trechtering van het 

aantal samenwerkingsvormen naar twee varianten, zoals die nu in de hoofdstukken 9 en 

10 staan. We hebben bij hen ook niet de behoefte geproefd om zich tot in detail uit te 

laten over hoe de intergemeentelijke samenwerking er uit moet zien. Maar op de 

hoofdlijn rijst uit de raadpleging toch een eenduidig beeld op. We vatten dat beeld in 

enkele observaties samen.  

 

9. De bereidheid van ‘stakeholders’ om met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek in 

gesprek te gaan, is zonder uitzondering zeer groot. In termen van ‘public affairs’ en 

netwerkonderhoud, heeft de consultatieronde een eigen waarde gekregen. De 

vraagstelling van de gemeenten – de bestuurlijke toekomst van de streek in verband 

brengen met de strategische opgaven van de stakeholders – wordt goed begrepen en 

gewaardeerd. 

10. Er is  eveneens veel waardering voor de samenwerkingsafspraken van 14 februari. De 

afspraken worden door veel stakeholders als ambitieus, inhoudelijk rijk en passend in de 

tijd ervaren. De urgentie dat de afspraken intensivering van de intergemeentelijke 

samenwerking vergt, wordt onderschreven.  

11. De uitzondering op deze algemene conclusie is (tot op zekere hoogte) het 

veiligheidsdomein. De veiligheidspartners hechten zeer aan een eenduidige aanpak van 

de veiligheidsproblematiek. Maar met de huidige taakverdeling tussen de partners – 

met de gemeentebesturen hoofdzakelijk in een uitvoerende rol – is die eenduidigheid 

ook zonder intensivering van de bestuurlijke samenwerking dicht te benaderen. 

Intensivering is wenselijk, maar minder noodzakelijk als op de andere terreinen. 

12. De keerzijde van de waardering voor de consultatieronde is dat veel stakeholders de 

gemeenten in de Duin- en Bollenstreek wel zeer gemist hebben. Er is de laatste jaren 

niet of nauwelijks sprake van een strategisch gesprek tussen de gemeentebesturen en 

de stakeholders ( met uitzondering van de stakeholders die operationele relaties hebben 

met de gemeentebesturen, zoals de ISD en de Maregroep).  

13. Veel stakeholders – met name die in de zorg, het onderwijs en de veiligheid – zijn zelf 

producten van een proces van opschaling. Ze staan in wisselende verhoudingen tot de 
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gemeenten – ketenpartner, co-producenten, strategisch partner, opdrachtnemer, zorg – 

maar moeten vaak zoeken naar een goede counterpart aan gemeentelijke kant. 

Sommige stakeholders hebben inmiddels met 80 gemeenten te maken. In noordelijk 

Zuid-Holland zijn alleen Leiden en Alphen groot genoeg om als counterpart te worden 

ervaren.  

14. Er is in het algemeen veel steun voor een schaalsprong in het lokaal bestuur. Het gaat 

dan om het regelen van een eenduidig aanspreekpunt. Al was het alleen maar omdat 5 

of 6 x raadplegen en afstemmen in deze tijden van bezuinigingen en afslanking niet altijd 

meer op te brengen is. De meeste stakeholders ervaren de Bollenvijf als een natuurlijk 

gebied waarin zo’n eenduidig aanspreekpunt gestalte moet krijgen. In enkele gevallen 

wordt de gehele Duin– en Bollenstreek als platform genoemd. Twee grote bedrijven in 

de streek (Esa-Estec en Akzo) geven aan dat hun strategische gesprekspartners buiten 

de streek en deels buiten Nederland zitten. 

15. Een belangrijk argument om een aanspreekpunt te regelen (met mandaat) dan wel tot 

fusie over te gaan komt voort uit de wens en noodzaak om meer dan voorheen  de Duin- 

en Bollenstreek met 1 krachtige mond te laten spreken. Dat is nodig om meer 

tegenwicht te bieden aan de  grotere samenwerkingpartners binnen HR of de andere  

bovenregionale GR’s. Leiden, Gouda en Alphen a/d Rijn maken de dienst uit. De Duin- en 

Bollenstreek heeft een eigen signatuur en problematiek die onvoldoende krachtig naar 

voren wordt gebracht. Dit geldt ook voor de nationale platforms voor Space en de 

Greenport; HR is daarin geen alternatief.  

16. Een flink deel van de stakeholders spreekt zich uit voor een fusie. Een grote minderheid 

vindt het niet de taak om als stakeholder een mening op dat punt te geven, maar 

volstaat met de opinie dat een bovenlokale aanspreekbaarheid waar je ook zaken mee 

kunt doen, dringend gewenst is. Hoe het in het ‘back office’ geregeld wordt, is aan de 

gemeenten zelf. Lokaal maatwerk blijft mogelijk en is een kwestie van goed organiseren.   

 

Tot zover de hoofdlijn uit de consultatie van de stakeholders van het lokaal bestuur. We 

maken de gespreksinhoud inzichtelijk in onderstaande matrix, met informatie geordend 

per beleidsdomein.    
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Strategische opgaven 
komende 10-15 jaar 

Inhoud partnerschap met 
lokale overheid 

Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

 
Sociaal Domein 

ISD 
 

-kanteling: zelfredzaamheid 
en vermindering 
afhankelijkheid van burger 
van overheid 
 

-ISD is opdrachtnemer van 
lokaal bestuur. Verhouding zal 
naar verwachting niet 
veranderen 

-3D-operatie roept vraag op naar nieuwe  
taakinhoud ISD en naar taakverdeling 
tussen ISD en Maregroep 

-bollenvijf is samenhangend gebied. Fusie 
verhoogt efficiency en spaart kosten. Met 
Katwijk kan ook, zal iets complexer 
worden. 

ID-college -beroepsbevolking van 
streek adequaat blijven 
opleiden, daar is goed 
netwerk met bedrijven voor 
nodig 
-BBL bedreigd door gebrek 
aan vacatures. Oppassen 
dat ‘moeilijk lerenden’ niet 
in problemen komen 
 

-lokaal bestuur is 
opdrachtgever in educatie, 
coproducent in vsv en 
strategisch partner in 
gebiedsontwikkeling 

-afstand tussen MBO en 
gemeentebesturen is nu veel te groot 

-bollenvijf als aanspreekbaar gebied is 
goed, met Katwijk erbij (enige vestiging in 
de streek) nog beter 

Topaz - van binnen naar buiten 
- historisch intramuraal, nu 
meer thuiszorg en vooral 
extramuraal 
- zorg voor zwaardere 
categorieën ouderen blijft 
en schuiven op naar 
klinische en zware zorg 
-nieuwe service gericht op 
ondersteuning 
mantelzorgers dementen 
- ontwikk. nieuwe 
businesscases en 
opleidingstrajecten voor 
wijkzorg (ism Leiden LUMC 
en poliklinische zorg) – de 2

e
 

en 3
e
 lijn in de wijk 

- lokale opdrachtnemer (Katwijk 
en Noordwijkerhout) – contact 
met wethouder 
- samenwerking met lokale 
welzijnsstichting 
- veel ROC-verbindingen 

- geen speciale wensen, Wmo biedt 
nieuwe kansen – ook voor 
samenwerking met gemeente  
- ontwikkelingen thuiszorg vragen 
wellicht om uniformering 
aanbestedingsprocedure 
- HR lijkt langzaam te acteren; zorg over 
onvoldoende tijd om ‘af te bakken’  - het 
denken over de uitvoering kan niet meer 
wachten 
- zorg over jeugdzorg (gemeenten en 
zorgaanbieders hebben geen kennis) 
 
 

- geen expliciete wensen/ervaringen 
- samenwerking bollenvijflevert 1 beleid 
op 
- opschalen levert meer professionaliteit 
op  
- samenwerking bij procedures bijv. 
aanbestedingen (thuiszorg) 
- lokaal maatwerk is juist sterke kant van 
Topaz 
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Strategische opgaven 
komende 10-15 jaar 

Inhoud partnerschap met 
lokale overheid 

Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

- ook (in Voorschoten) pilot 
over de organisatie van  
inkoopkracht door burgers 
 

Het Raamwerk - - integratie in de 
maatschappelijke lokale 
omgeving –zoekt aansluiting 

- - decentralisatie: mensen 
weer letterlijk terug in de 
wijk 

- -veel samenwerking met 
lokale vrijwilligers en 
instellingen 

- -kennisinstituut meervoudig 
gehandicapte kinderen 

- -ontwikkelingen nieuwe 
zorgvormen en –
samenwerkingen (pilots) 

- - zet in op begeleiding 
jongeren met 
gedragsproblemen (vallen in 
toekomst tussen wal-en-
schip) 

- -in toekomst meer kennis 
van buiten naar binnen 
halen 
 

- regionale zorgaanbieder 
gehandicaptenzorg 
- DE zorginstelling van de D&B-
streek (in gemeenten lokale 
vestigingen) 

-lokale afbakproces nog zorgelijk: hopen 
op gelijk basispakket voor alle 
gemeenten en 1 
aanbestedingsprocedure (en 
overgangsregime) 

- - gezamenlijk regiobeleid:  “we gaan de 
zorg weer naar huis brengen” 

- - zorgen over ontmanteling Honingraat 
(Katwijk) 
-glasvezel! i.v.m. domotica (ambulante 
zorg en zorg op afstand) 
- meer regionale afspraken over 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
psychiatrische zorg (ontbreken nu) 
-steun van gemeenten bij nieuwe pilots 
 

- - opschalen belangrijk, o.a. in HR-
verband, maar D&B-streek heeft eigen 
problematiek 

- - gehandicaptenzorg voor zeer ernstige 
gehandicapten opschalen tot landelijk 
niveau 

- -incl. .Katwijk 
- -fusie levert eenduidigheid maar creëert 

misschien teveel afstand 
- - belangrijk is: niet steeds weer 6x 

langsgaan: een zorgspecialistenteam 
en/of bestuurlijke samenwerking  

- -ISD is goede vorm van samenwerking: 
heldere richtlijnen 

-  

GGD//RDOG -samenhang in 
samenwerking! 
-RGOD is bij uitstek de partij 
die de verbindingen / 
dwarsverbanden ziet tussen 
verschillende platforms op 
sociaal domein en justitie 

- bestuur bestaat uit 
wethouders van de aangesloten 
gemeenten  
-werkt samen met 
Veiligheidsregio 
- uitvoerder klein aantal 
speciale taken 

- meer betrokkenheid van RGOD bij 
beleidsvoorbereiding (als adviseur) 
-Sociaal Domein grenst ook aan Justitie – 
het gaat ook om verder integratie 
- kans om professionaliteit verhogen 
- expliciet geen concurrent van 
zorgaanbieders 

- opschalen belangrijk, maar ook 
verbinden en integrereren: “elkaar 
zoeken” 
- mandaat is belangrijkst: heldere 
overdracht van taken: waar leg je de 
doorzettingsmacht!? 
- lokaal inbedden en organiseren blijft 
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Strategische opgaven 
komende 10-15 jaar 

Inhoud partnerschap met 
lokale overheid 

Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

- adviseur van gemeenten 
-beschikt over regionale 
kennis o.a..overzichtscijfers 

- meer meerjarenplanningen 
- blijven praten over de rolverdelingen 
en (wettelijke) overdracht van 
(bovenregionale) taken 

mogelijk 
- bij fusie goed kijken wie de regie houdt 
en wat de verhouding wordt met de 
andere platforms zoals HR en HM of nog 
groter 
- de grote steden (Zoetermeer, Den Haag 
en Westland hebben het bovenregionaal 
grotendeels voor het zeggen) 
 

Activite -integrale zorg: wonen, 
(gespecialiseerd en acute) 
en hh.) zorg en welzijn 
afstemmen (en 
samenwerken met andere 
partijen) 
-wijkgericht en lokale 
organisatie van de zorg 
- ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis laten 
wonen 
-koppelen van hh hulp aan 
verpleging en verzorging 
- anticiperen op groter 
aandeel private financiering 
in de zorg 
- m.b.t. psychogeriatrie 
samenwerken met 
extramurale 
zorgvoorzieningen 
- kennis van overbelasting 
van mantelzorgers 
 

-zorgaanbieder: extramurale 
thuiszorg en hh. Zorg aan 
ouderen en chronisch zieken, 
intramurale zorg en verpleging 
en hulp bij huishouding. 
-woon-service-lokaties in D&B-
streek (Warmond, Voorhout, 
N’hout) 
-Zorgpact Teylingen (integratie 
wonen, zorg en welzijn) 
ouderen  
-private zorgverlening 

- zorg over het knippen in de huidige 
integrale zorgpakketten (incl. 
administratieve lasten) 
- nadenken over samenwerking met 
gemeenten (als klant): over 
zorginkomen – 1 methodiek van 
gezamenlijke aanbestedingen (itt 
veilingmodel zoals met hh hulp) 
- gemeenschappelijk belang om huidig 
personeel aan het werk te houden 
-gemeenten anticiperen nog te weinig 
(itt Leiden en Alphen) op 3D: heldere 
verwachtingen waarop zorgaanbieders 
aanbod op af kunnen stemmen. 
- behoefte aan basispakket voor streek 
-gemeenten kunnen zorgaanbieders  
zien als kennisinstituten – niet wiel 
opnieuw uitvinden – vroeg betrekken! 
- huidige grote lokale verschillen is lastig 
om kostenbesparend te werken 
 

- grote behoefte aan heldere lijnen en 
visie; samenwerking moet meer 
uniformiteit opleveren 
- kleine gemeenten anticiperen minder 
krachtig op 3D dan grote gemeenten 
- D&B-streek heeft wel eigen profiel: 
sterke sociale infrastructuur die niet 
gemedicaliseerd is 
- In Katwijk wordt generalistische hulp 
lokaal of juist via religieuze, landelijke 
lijnen geregeld. 
-maatwerk blijft mogelijk, maar meer 
uniformiteit werkt kostenbesparend 

GGZ -wijkbenadering (50.000 
inwoners) met 

- GGZ voorzieningen worden op 
provinciaal niveau afgestemd = 

-financiering locaties dagbesteding 
complexe ziekten (bijv. 

- het is zoeken naar ideale schaalniveau 
van de wijk 
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Strategische opgaven 
komende 10-15 jaar 

Inhoud partnerschap met 
lokale overheid 

Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

multifunctionele teams – 
beter binnen bereik 
- monitoring (ex)- cliënten 
complexe zorg met flexibele 
Intensiviteit van verzorging 
- na bezuinigingen en  
heroriëntatie: werken met 3 
teams (basis, generalistische 
en complexe GGZ) 
- arbeidsparticipatie/ 
zinvolle dagbesteding 
-Wmo Kind- en 
jeugdzorgbeleid 
 

breed gedragen beleid 
- verandering in het kader van 
Wmo: Kind- en jeugdzorgbeleid 
wordt verwacht 
- regelt met lokale overheden 
combiarrangementen voor 
locaties voor zinvolle 
dagbesteding complexe ziekten 
- voorzieningen zijn lokaal 
overal anders georganiseerd 
 
  

lotgenotenbijeenkomsten) 
- samen met overheden gedeelde -
oplossingen zoeken voor zinvolle 
dagbesteding (met deelname van bijv. 
Het Raamwerk) 
- onderwijscontacten voor preventie 
drugs- en alcoholgebruik 
schooljeugd/begeleiding scholen 
- samenwerking met ISD ivm mogelijke 
begeleiding 35% werkelozen met psych. 
Problemen 
 

- GGZ heeft nu bestuurlijk geen ‘last’ 
- verschillen per gemeenten zijn niet erg  
- op provinciaal niveau vindt afstemming 
plaats 
- D&B-streek heeft eigen specifieke 
problematiek (veel nog verborgen, dus 
uiteindelijk zwaarder) 
-zichtbaarheid en bereikbaarheid voor 
bewoners blijven belangrijk: 1-loket is 
vaak moeilijk voor patiënt 
- samenwerking of fusie; belangrijk is 
krachtig eigen geluid te laten horen  en 
eigen specifieke problematiek in te 
brengen 
-Leiden is centrumgemeente – heeft ook 
voordelen vanwege specialismen (LUMC, 
wetenschapp; onderzoek) 
-HR is misschien te groot voor 
districtsbelang 
 

Maregroep -bedrijfsmatig en 
commercieel georganiseerd 
- uitvoering is lean & mean 
en integraal 
- focus  sociaal domein  op 
werk neerleggen 
 

- uitvoering voor 8 gemeenten 
- als bedrijf georganiseerd  
- participeert bij 
aanbestedingen 

-helderheid over rol gemeenten t.o.v. 
sociaal akkoord; verhoudingen in 
tripartitebestuur van werkgevers, 
werknemers en gemeenten 
-helderheid over verhouding 
werkbedrijven en werkpleinen 
-helderheid over overlap taken Sociale 
Dienst en Wmo-taken 
- servicepleingedachte: accent op werk 
(integrale service om versnippering 
tegen te gaan) 
- minder afstand tot de gemeenteraden 
door loket per gemeente 
 

- - verschil tussen deelnemers ISD (8) en 
Maregroep (5) maakt dat samenvoeging 
nog niet heeft plaatsgevonden 

- -1 bestuurlijke partner incl. Katwijk 
(power) zodat de D&B-regio kracht heeft: 
fusie met 1 bedrijf als aanspreekpunt voor 
ondernemers en werkgevers 
- 1 loket per gemeentekern als ingang 
voor de 3D’s - = ook financiële winst 
-integraal re-integratiebedrijf (zie Alphen) 

-  
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komende 10-15 jaar 
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Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

- toekomstige planning van 
de voorzieningen (o.a. zorg 
en onderwijs, 
bereikbaarheid) waar 
inwoners van beide 
provincies gebruik maken 

-buren, maar geen contact 
door provinciegrens die in 
‘alles’ doorwerkt, behalve voor 
bewoners 
- geen samenwerking en 
afspraken met D&B-
gemeenten, ook niet in HR-
verband 

- overleg over ‘witte vlekken’: het 
(gebruik van) het voorzieningenniveau 
(onderwijs maar ook zorg, 
bereikbaarheid) in de zgn. Dubbeldorpen 
maar ook over groter gebied  

- - alg.ervaring binnen prov. N-Holland: er 
wordt niet naar de kleine gemeenten 
geluisterd: na fusie wordt je serieuzer 
genomen (werkt ook efficienter) 

 
Infrastructuur 

ProRail - goed beheer en onderhoud 
van de spoorwegen 
- veiligheid 

-adviseur bij aanvragen 
projecten  en afhandeling 
klachten (vervuiling, geluid, 
veiligheid etc)  
-uitvoerder (‘gedwongen 
afname’) – bouwer i.s.m. 
beleidsmws. van de ‘3 
spoorgemeenten’: Hillegom, 
Teylingen en Lisse 

- verkeer en vervoer is per definitie 
grensoverschrijdend  
- bouwprojecten op basis van (beperkte) 
subsidies van de provincie vragen om 
prioritering in samenwerking 
- meer samenwerking levert 
professionaliteit op bijv. kennis om 
verschillende aanbestedingsvormen aan 
te sturen 
- kleine gemeenten betekent soms per 
beleidsmw. een te kleine deel- 
portefeuille 
- ambitie m.b.t. veiligheid komt overeen 
met de ambitie van Prorail 
 

-  één bestuur of loket met mandaat /fusie 
kan leiden tot snellere besluitvorming – 
reductie van het aantal partijen verkleint 
de kans op vertraging/verschuiving;   
- opschaling kan leiden tot verdere 
professionalisering medewerkers (1 maar 
wel grotere portefeuille) 

Rover - belangen van de bewoners 
van de D&B-streek zo goed 
mogelijk bij de Prov. Als 
vervoersautoriteit 
behartigen mbt vervoer (ihb 
busvervoer) 

- belangenbehartiger bewoners 
in overleg met gemeenten –
beleidsmws. 
-tekent  bijv. beroep aan mbt. 
hoge snelheidslijn 
- is betrokken bij aanbesteding 
Arriva (en klachten) 

- nodig is een visie op openbaar vervoer 
– belangentegenstellingen overbruggen 
(speelveld Noorden – Zuiden en Den 
Haag) 
-gemeenten hebben geen rol bij 
uitbesteding busvervoer, Leiden wel 
(heeft deels met omvang  te maken) 
- D&B-streek moet invloed uitoefenen 
op procedure/systematiek 

- HR heeft onvoldoende gezag m.b.t. 
openbaar busvervoer (itt tot Leiden),  
- fusie maakt gemeenten krachtiger en 
geeft status van adviesregio bij de Prov. 
(evt. afdwingen bij Com van Koningin) 
- één aanspreekpunt in de gemeente is 
efficienter voor een kleine 
vrijwilligersorganisatie 
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komende 10-15 jaar 

Inhoud partnerschap met 
lokale overheid 

Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

- overleg is nodig over tarieven en 
overgangsregime 

 
Economische Zaken & Toerisme en RO 

Vereniging 
Bedrijfsleven  

Duin- en 
Bollenstreek 

- Samenhangende 
gebiedsontwikkeling 
- Concurrentiekracht van 
streek in Randstad veilig 
stellen 
- Partij geven aan grote 
strategische partners buiten 
de streek 

-Overheid is coproducent van 
ondernemingsklimaat 
-Bedrijfsleven zelf bezig met 
slag naar bovenlokale 
organisatie 

-Overheid moet deskundigheid in huis 
hebben over clusters en  
vastgoedontwikkeling 
-Samenhangende politieke 
besluitvorming 
-Korte lijnen tussen politiek en 
bedrijfsleven in kleine gemeenten zowel 
voordeel als nadeel  
 

-Bollenvijf naar ondernemers en naar 
partijen buiten de streek laten optreden 
als waren zij een gemeente 
-back office organisatie is zaak van 
gemeenten zelf 

GOM - verbetering structuur 
buitengebied  (ook 
landschappelijk) 
- in samenhang met 
economische ontwikk. en 
modernisering buitengebied 
- ontwikkeling 2 strat. 
Lokaties 
-ruimte voor het 
samenhangend 
bollencomplex 

- uitvoeringsorganisatie 
-het grondexploitatiebedrijf van 
de D&B-streek 
- colleges zijn aandeelhouders    
 

- lokaal bestuur op enige afstand, wel 
inzicht (= zeer professioneel en hiervoor 
gekozen) 
- continuïteit en daarmee rust in de 
afspraken 
- in gesprek over relaties met Eco. 
Agenda/koersrapport – 
innovatiecentrum? 
-aanpassen/actualiseren 
bestemmingsplannen aan Kadernota 
 

-samenwerking  i.v.m. eenduidigheid (is al 
geregeld);  
- fusie  versterkt samenwerking, dwingt 
eenduidigheid  en snelheid af; 1 of 6 
aandeelhouders maakt privaatrechtelijk 
niet uit 
- wel iets kwetsbaarder 

Rabobank - innovatieklimaat 
ondernemers stimuleren 

- overheid is coproducent van 
ondernemingsklimaat 
-Rabobank Bollenstreek is zelf 
regionaal georganiseerd 

- overheid als betrouwbare partner  
- bekrachtigen en uitvoeren afspraken 
binnen Greenport m.b.t. bollensector en 
toerisme (is 1 complex) 
 

-fusie: juist vanwege de uiteenlopende 
lokale belangen moet je voor sterke 
structuur kiezen 

AKZO    -samenwerking is voor een lokaal bedrijf 
in een regionale/mondiale wereld , een 
must 
- de samenwerking moet veel verder gaan 
dan vijf gemeenten: een regionale/locale 
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faciliterende overheid  

Noordwijkse 
Ondernemers 

Vereniging 

- de ‘merknaam’ Noordwijk 
moeten bljven bestaan 
- participeren (met oa. 
Toerisme, Space) in (inter-) 
nationale economie – 
aansluiten! 
-professionele marketing/ 
investeringen 
 

- belangenbehartiger 
-  

- professionaliseren  
- meer regionale planning (leegstand 
kantoren, prioriteiten in de streek 
vaststellen) 
- professionaliteit goed, maar met te 
weinig mensen/budget 
- mbt toerisme samenwerken met 
Teylingen 

- fusie heeft sterke voorkeur, geen geloof 
in samenwerking door teveel 
belangenverschillen  
 - intensieve samenwerking is te traag en 
verlammend en  levert krachteloze 
besluiten op 
-  Noordwijk wil juist minder wethouders, 
dat is onhaalbaar bij intensieve 
samenwerking 
-ook HR is heeft teveel overleglagen 
- voor overleg met Den Haag en 
Metropool is 1 mond en snel optreden 
van groot belang 
- voor Space is Noordwijk te klein en 
kunnen we te weinig (in vgl. met andere 
regio’s) 
- in het kader van kenniseconomie: liever 
een fusie met Katwijk, Oegstgeest 
 

LTO - lokale maatwerk is meer 
van dorpskernen, regionaal 
aanpak buitengebied 
(buiten de ‘rode contouren’) 
gaat per definiteif over 
lokale grenzen heen 
- grotere bewustwording 
raadsleden over 
ontwikkelingen en belang 
buitengebied 
- belang van openheid van 
de streek 
- huisvesting 
seizoensarbeiders 

-belangenbehartiger 
- regionaal georganiseerd 

- meer lokale discipline mbt. invulling 
ruimte- voor-ruimte regeling (deze liefst 
onderbrengen bij GOM en minder lokale 
autonomie) en nog zuiniger met 
zichtplekken 
- de Eco. Opgaven zijn helder – alleen de 
bestuursvorm niet 
- overheid moet nu overgaan naar de 
uitvoering, er zijn investeringen nodig – 
er is al door elke gemeente geld in GOM 
gestopt (niet te voorzichtig!, meer 
risicodragende investeringen starten) 
- weliswaar professionalisering 
ambtenaren, maar het bestuur moet de 

- 1 agrarisch loket/aanspreekpunt geeft 
continuïteit (en is haalbaar voor LTO – niet 
steeds 6x overleggen) 
- 1 wethouder met mandaat en die 
verantwoordelijk is voor alle gemeenten 
- iedereen om ons heen schaalt op, als 
kleine gemeenten worden we 
onvoldoende gehoord, en hebben we 
onvoldoende inbreng 
- In Greenport –overleg in Den Haag is 
Westland en Boskoop direct 
vertegenwoordigd, alleen D&B-streek 
indirect via HR 
-Inbreng over Duinpolderweg in SMASH-
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lokale overheid 
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- herziening plannen 
woningbouw en 
Duinpolderweg (aanpassen 
aan de nieuwe tijd) opdat er 
geen grote schade aan het 
gebied wordt toegebracht 

dienst uitmaken 
- Bollensector is  1 complex, incl 
toerisme (van Noordwijk) en Veiling 
(Katwijk) 

regio is te zwak 
- gebied is economisch congruent, ook 
met Katwijk (Veiling) , ook Noordwijk met 
toerisme– Katwijk heeft power – daar 
kunnen we van leren 
-op RO-gebied wel verschillen met Katwijk 
(verdichting versus open buitengebied) 

Kon. Alg. Ver.  
voor  

Bloembollen- 
cultuur 

- op regionaal niveau 
vormen innovatie en 
onderwijs hoge prioriteiten 
van de sector  

- bedrijfsleven werkt als 
eenheid samen op drie 
belangrijke werkvelden 
innovatie, ruimte, toerisme 

- branchevereniging 
 

- het bedrijfsleven heeft een 
samenwerkingsvorm (ook 
organisatorisch) voor ogen waarin 1:1 
wordt samengewerkt met de 
gezamenlijke gemeenten 

- samenwerkingsafspraken van groot 
belang 

Flora Holland  -internationaal bedrijf - de afspraken uit de Economische 
Agenda van de D&B-streek zijn de 
kernpunten  
- meer aandacht voor duurzaamheid 
- in de samenwerkingsafspraken zou nog 
extra gewezen moeten worden op het 
belang van de cross over met life science 
/ bio-science 

. 
  
 

Cultuurhistorisch 
Genootschap 

-bescherming en behoud 
cultuurhistorisch landschap 
- in de maak: CH-Atlas voor 
D&B-streek als 
toetsingsinstrument bij 
planning (verschijnt dit jaar) 
 

- gevraagd en ongevraagd 
regionaal of lokaal advies bij 
planningen/wijzigingen 
In de D&B-streek (en 
grensgebieden), vooral contact 
met beleidsmws.  
- deelnemer Greenporthouse 

- is tevreden over samenwerking 
-kleine portefeuilles, dus CH-kennis is 
schaars en niet altijd goed geborgd in 
gemeenten (‘lappendeken’ – soms bij 
RO, soms bij EZ)) 
- CHG is kleine organisatie en dus niet in 
staat 6x bij gemeente langs te gaan 

- fusie of samenwerking levert minder 
werk op bij belangenbehartiging 
- fusie levert beter evenwicht op in HR-
verband  

Omgevingsdienst  
West Holland 

- wijzing inhoud en manier 
van werken: uniformering 

- uitvoering VTH-milieutaken 
voor  gemeenten (dit jaar ook: 

- een transparantere inrichting van het 
bestuur, daarna meer inzetten op 

- doel wordt gedeeld dus samenwerking of 
fusie: fusie is wel meest solide 
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binnen Holland (o.a. vereist 
vanuit veiligheidsbeleid) 
- versmalling takenpakket 
tot  VHT 
(vergunningverlening, 
toezicht en handhaving) en 
fysieke leefomgeving  
- wegbezuiniging zgn. 
‘plustaken’ (productenboek) 
- maatwerk blijft mogelijk 
tegen betaling  

Katwijk en N’hout) 
- uitvoering aantal taken op 
contractbasis voor HR-
gemeenten 
- huidige lokale maatwerk is 
historisch gegroeid 

communicatie en afstemming 
- goede front- en backoffice-organisatie 
- wisseling en detachering van 
ambtenaren 
- gemeenten kunnen – naast reguliere 
pakket - maatwerk laten uitvoeren tegen 
betaling 
- betere borging van duurzaamheid en 
milieu in de ambtelijke formatie (in 
Teylingen wel geregeld) 

samenwerkingsvorm waarin versnippering 
wordt teruggebracht, meer 1 lijn 
- lokale accenten zijn inhoudelijk niet echt 
aan de orde 
- de economische samenhang binnen de 
D&B-streek vraagt om eenduidige aanpak 
- beleidsvoorbereiding gaat sneller en is 
overzichtelijker- dit geldt ook voor 
financiële toestemming (duurt nu 1 ½ jaar 
en is slecht voor bedrijfsleven) 

ESTEC en ESA-BIC - Behoud en versterking 
ESTEC voor Nederland 
(belang ESTEC-onderzoek 
voor space cluster) 
- ESA-Bic: ontwikkeling 
space-gerelateerde 
bedrijvigheid, o.a. 
acquisitie/ondersteuning  
space bedrijven op 
bedrijventerrein in 
Noordwijk 
- meer vermarkten van 
space en meer 
publieksbekendheid van 
werk van ESTEC (ook bij 
raadsleden) 
 

-contacten met Noordwijk en 
Katwijk,  
-ESTEC: overleg met gemeente 
Noordwijk over veelal vervoer 
personeel, vergunningen en 
veiligheid 
- deelname met gem. 
Noordwijk aan overleg met 
Wassenaar en Den Haag 
 

- gezamenlijke profilering  (o.a. opendag 
6 oktober) 
- inzetten op bestuurlijk boegbeeld om 
space te promoten: vanuit  Noordwijk, 
vanuit de D&B-streek of nog groter  
- samen werken aan 
ontwikkelingsstrategie: (financieel) 
faciliteren van het cluster/ 
-publiek-privaat geld op relatie 
bollensector en space 
- meer samenwerking Leiden BSP en het 
Space Park 
- meer samenwerking zoeken met 
Hogeschool en Universiteit Leiden (o.a. 
stagiaires, maar ook onderzoek 
Campus?) 
 

- (Inter)nationale Space is eigenlijk te 
groot voor de duin- en bollenregio 
- binnen HR is afspraak gemaakt over 
kwartiermaker en start werkorganisatie 
- binnen Greenport -Economische Agenda 
is ook regionaal ingezet op Space cluster – 
rol voor programmamanager 
- hoe meer bestuurlijke kracht binnen HR-
verband, hoe beter: fusie als dat helpt 
- vooral zoeken naar de linking pins 
tussen het kleine bestuurlijk/politieke 
netwerk en de grote industrie 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

- Duinpolderweg --samenwerking bij concrete 
projecten zoals in verleden op 
verzoek Rijk over gebieds- 
ontwikkeling H’meer en D&B-
streek (bouw 25.000 
woningen), de Structuurvisie, 

- gezamenlijk belangen: 
- ontlasting van verkeer op de 
bruggen over de Ringvaart door 
Duinpolderweg 
- gezamenlijk woon-werkverkeer via 
de HOV 

- alg. ervaring binnen prov. N-Holland: er 
wordt niet naar de kleine gemeenten 
geluisterd: na fusie wordt je serieuzer 
genomen (werkt ook efficiënter ) 
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de Grensstreekstudie (op 
initiatief weth. Hillegom) 
- uitwisseling colleges (1x3 jr.) 
- incidenteel: bijv. 
betoncentrale Hillegom en 
overschrijding  zone 
 

- Schiphol- vooral de Oost-
Westverbindingen tussen mainport 
en mainport en tussen greenport en 
greenport 
- Toerisme: verkeerstromen en 
fietspaden (toerisme leeft 
nauwelijks in H’meer) 

 
Openbare Orde en Veiligheid 

RIEC -informatie-uitwisseling 
binnen overheid rond 
georganiseerde criminaliteit 
vorm geven. 

-eerste aanspreekpunt 
informatie georganiseerde 
criminaliteit en begeleidt 
gemeenten bij aanvraag Bibob 

 -schaal is nu geen probleem voor inhoud. 
Uitvoeringscapaciteit zou gebaat zijn bij 
grotere schaal. 

Kon. Ned. Horeca 
 
 
 
 
 
 
 

-toewerken naar 1 
horecaloket (incl. dossiers 
veiligheid, politie, 
brandweer) 
-verdere professionalisering 
van horecabeleid 

-belangenvereniging voor 
horecabedrijven (dekking in 
regio: 47%-56% =lid) 
- zoekt contact met gemeenten 
op eigen initiatief 
- samenwerking met ‘dossiers’ 
veiligheid, randweer, politie etc 

-eenduidigheid/uniformiteit/ 
transparantie beleid en regelgeving 
-horeca ’streekbestemmings- plan’  (en 
overgangsregeling) 
- regionale aanpak spreiding en 
branchering horecabedrijven en inzicht 
in vestigingen (para-)commerciële en 
illegale horeca 
-eenheid in handhaving (o.a. gezamenlijk 
opleiden) 
-minder dubbel werk door o.a. 
digitalisering serviceverlening (24/7) 
-inzet op regionale horecaopleidingen 
- regionale aanpak indrinken ‘jongeren 
in keten of schuren’ illegale en 
paracommerciële) horeca 
- inzetten op congresmarkt en daarmee 
ook: bereikbaarheid 
 

- samenwerken leidt tot minder 
aanspreekpunten (efficiency) met als 
gevolg meer eenduidigheid en financiële 
winst 

Regionale 
Brandweer 

- samenwerkingsafspraken 
van de 5 gemeenten in de 

- alle gemeenten participeren, 
per 2014 ook Katwijk 

-voordeel van kleine gemeente is dat de 
vaste mws. Alles weten; in grotere 

- fusie levert zeker efficiencywinst op, 
maar belangrijk is samenwerking, die 
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D&B-streek komen overeen 
met de ambities van de 
Regionale Brandweer  
- landelijke wettelijke 
regelingen vormen de basis 
voor de werkwijze 
- uniformering en 
overeenstemming 
- harmoniseren materiaal en 
werkwijzen 
-inzicht in gevaar transport 
door de  streek is nodig incl. 
discussie over 
maatschappelijke 
aanvaardbaarheid 
- professionalisering 
voorlichting en 
informatiemanagement 
- commercialisering en 
uitbesteding en aanpassing 
tarieven 

D&B-streek vormt 1 district  
- burgemeesters N’hout en 
Katwijk zijn vertegenwoordigers 
van de regio in DB. 
-elke gemeente heeft nog 
kazerne waar poolvorming en 
samenwerking plaatsvindt 
- veel vrijwilligers 
- regelmatig oefeningen en 
trainingen  
- veel open dagen 
 

gemeenten teveel doorstroming 
-kleine gemeenten kunnen kennis 
inhuren 
- uniformiteit is ook nodig bij 
gemeenschappelijke evenementen en 
feesten (bijv. bloemencorso) 
- op den duur: steeds minder 
besluitvorming – zorgen dat relaties niet 
verwateren 
- verdere professionalisering voorlichting 
en informatiemanagement 
- afspraken over maatschapp. 
Aanvaardbaarheid vervoer gevaarlijke 
stoffen door de regio 

alleen goed gaat werken als op districts- 
of regionaalniveau alles helder is – en dat 
is nu zo 
- de grote gemeenten: Leiden, Alphen en 
Gouda  hebben grootste informele macht 
- voor grote onderwerpen als Schiphol en 
grote verkeer- en vervoersvraagstukken 
wordt eerder gekeken naar de grote 
gemeenten, die eerder zaken afdwingen 
bij het Rijk of Provincie 
- door vrijwilligers en investeren in 
betrokkenheid blijft de afstand met de 
lokale gemeenten klein 

Veiligheidsregio 
 Holland Midden 

- het gaat om 
rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 
- organisatie werk is op basis 
van landelijke wettelijke 
regelingen 
- nog meer onderwerpen 
zouden zich lenen voor 
uniformering/onderbrengen 
bij de veiligheidsregio: 
gevonden voorwerpen, 
BOA’s, Veiligheidshuis, 
evenementenorganisatie 

- bestuur van de 
Veiligheidsregio bestaat uit de 
burgemeester  
- burgemeesters ontvangen 
trainingen/oefeningen 
 

- burgemeesters zijn nog onvoldoende 
getraind, de taken zijn nog niet altijd 
helder en procedures nog onbekend 
- uniformering laat geen lokale 
interpretatie toe 
- veiligheidsmws. zitten lokaal maar er is 
nog geen sprake van een ‘regionaal 
leger’   

-fusie levert in ieder geval besparingen op 
-grootste winst is bestuurlijk: 
kwaliteitsvoordelen, meer specialisatie, 
serieuzer en effectiever en sneller 
- bij fusie wordt de burgemeester sneller 
ingeschakeld en deze krijgt dus meer 
ervaring door meer oefening 
- de grote gemeenten Leiden, Gouda, 
Alphen en Katwijk bepalen in feite veel 
vanwege omvang.  
- lokale verschillen en maatwerk kun je 
altijd goed front-Office regelen door zo 
dicht mogelijk bij de burger te zitten met 
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Strategische opgaven 
komende 10-15 jaar 

Inhoud partnerschap met 
lokale overheid 

Toerusting lokale overheid Vereiste samenwerkingsschaal 

- commercialisering is niet 
uitgesloten  
-vervoer gevaarlijke stoffen 
– vooral preventie en 
opstellen regionaal 
risicoprofiel  (o.a. veel water 
en toerisme, veel 
verkeersaders, gebied onder 
NAP) 

avondopening, mobiele bus en service aan 
huis.  

HALT - voorkomen 
jeugdcriminaliteit door 
haltstraffen en 
preventieprogramma’s 
(drugs- en alcohol) 

-lokale afspraken en preventie 
programma’s (financiering door 
gemeenten) via overleg met  
burgemeesters 
- uitvoering HALT-beleid i.o.v. 
OM (prejustitieel) 
- goede samenwerking – streek 
loopt voorop  
 

- uniformiteit belangrijk bij handhaving 
(oa. Inzet Brijder-programma en 
doorverwijzingfunctie) 
- voor preventie blijft maatwerk mogelijk 

- samenwerking levert kracht op in het 
overleg in de zorg- en veiligheidsketen 
(ook Katwijk) 
- D&B-streek heeft eigen prioriteiten – 
moeten tegenwicht vormen zodat 
verhoudingen meer in evenwicht zijn 
-Uniformering het belangrijkst, de vraag is 
of fusie extra meerwaarde heeft  
-Lokale verschillen geborgd in de 
preventieprogramma’s 
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Intermezzo: twee verbijzonderingen 

 

In de hoofdstukken 7 en 8 hebben we gezien dat de conclusies van de gemeentelijke 

deskundigen in de ‘working parties’ en die van de partners-in-het-beleid elkaar op de 

hoofdlijn ondersteunen. In hoofdstuk 9 gaan we een variant uitwerken die binnen deze 

hoofdlijn past.  

Voor dat we dat doen, is het zaak op twee punten een verbijzondering te verschaffen: 

de positie van Holland Rijnland als huidige structuur voor het verlengd lokaal bestuur en 

de positie van de Gemeente Katwijk. Inzicht in deze beide posities is nodig om het 

voorstel in hoofdstuk 9 te kunnen plaatsen.     

 

 Positie van Holland Rijnland 

 

 De vraag is gesteld wat de gevolgen zijn van een fusie dan wel Bollenraad voor de thans 

bestaande samenwerking van de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek binnen het 

verband van Holland Rijnland. We kunnen daar binnen de context van deze rapportage 

geen definitieve uitspraken over doen. We hebben immers niet Holland Rijnland ‘as 

such’ bekeken, maar alleen als ‘bijvangst’ van conclusies over een fusie dan wel een 

Bollenraad als verzilvering van een niet-vrijblijvende samenwerking. Binnen die 

beperking kunnen we wel enkele overwegingen op een rij zetten. 

 Ten eerste. Intergemeentelijke samenwerkingverbanden zijn niet bijzonder geliefd. Het 

momentum in het openbaar bestuur gaat vooral uit naar platforms waar je direct op 

kunt stemmen en dan met name de Tweede Kamer en de gemeenteraden. De twee 

andere stembussen – de staten van de provincies en het Europees Parlement – staan 

qua abstractieniveau al veel verder weg, hoe zeer ze ook de toekomst van de inwoners 

van dit land mede bepalen. Het regionale niveau heeft het in Nederland zo bezien 

dubbel moeilijk: de agenda bestaat vaak uit abstracties en je kunt er niet eens op 

stemmen.  

Zo is Holland Rijnland in 2004 ontstaan als fusieproduct van twee voorgangers, de Leidse 

Regio en het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Later is daar de Rijnstreek 

nog bijgekomen. Na negen jaar is Holland Rijnland zelf een discussie gestart over de 

eigen toekomst. Het gespreksdocument “Spijkers met koppen” is met een aantal opties 

aan de 15 lidgemeenten voorgelegd. Dat gebeurt in een klimaat van waardering voor 

het werk van Holland Rijnland. Die waardering zal een combinatie van factoren zijn: het 

huzarenstuk van het Regionaal Investeringsfonds, waarmee een aantal cruciale 

projecten voor het gebied is veilig gesteld; de inspanningen van bestuurders en 

ambtenaren om vanuit een positie op de achtergrond de gemeenteraden te bedienen 

met regiovisies en regionale arrangementen; de toegevoegde waarde als platform voor 

kennisuitwisseling en visievorming. Niettemin heeft ook Holland Rijnland te maken met 

bezuinigingen, met de herschikking van taken in het openbaar bestuur die op gang lijkt 
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te komen en met het fenomeen van de ‘bestuurlijke drukte’, die eigen is aan het 

verlengd lokaal bestuur.       

Ten tweede. Er is, ongeacht de waardering voor Holland Rijnland, zeker een verband 

tussen de ontwikkeling in de Duin- en Bollenstreek en die in Holland Rijnland. Kleine 

gemeenten hebben in de loop der jaren een behoorlijk deel van hun politieke agenda 

overgedragen aan samenwerkingsverbanden, waar ze maar beperkt greep op hebben. 

Nu de Duin- en Bollenstreek op weg is naar een niet-vrijblijvende samenwerking, moet 

een deel van die verloren agenda weer terug komen. Dat is zelfs een van de doelen van 

die niet-vrijblijvende samenwerking: de streek moet de regie weer meer in eigen hand 

krijgen. Een verenigde Bollenstreek moet zelf in staat zijn om te onderhandelen met de 

Provincie Zuid-Holland en moet consortia kunnen formeren om te onderhandelen met 

ministeries en Europese instellingen; moet zelf relaties aan kunnen gaan met grote 

zorginstellingen, niet alleen voor de inkoop van diensten, ook voor het uitoefenen van 

een regiefunctie; moet zelf visies kunnen formuleren op de economie van de streek en 

daarnaar handelen, zonder gebruik te moeten maken van kennis van elders; moet 

zonder tussenkomt van intermediaire organisaties in staat zijn om afspraken te maken 

met grotere buurgemeenten als Leiden, Katwijk en de Haarlemmermeer; enzovoort. Dat 

gaat ten koste van het takenpakket van Holland Rijnland.       

Ten derde. Betekent dat dat Holland Rijnland voor de Duin- en Bollenstreek is 

uitgediend? Nee, zeker niet. Om te beginnen moet je voorzichtig zijn om iets wat 

succesvol is geweest zomaar af te schaffen. Zonder Holland Rijnland had de regio er 

wezenlijk slechter voor gestaan. Er is gewoon vraag naar beleidscoördinatie op het 

niveau van noordelijk Zuid-Holland. Het is linksom of rechtsom een gebied  dat een 

eigen samenhang en vraagstelling heeft en noch door de noordvleugel van de Randstad 

noch door de Haagse agglomeratie onder arm hoort te worden genomen.  

Er van uitgaande dat de Bollenstreek straks de ‘power’ en het onderhandelend 

vermogen heeft die bij een gemeenschap van 120.000 mensen horen, dan heeft de 

streek Holland Rijnland nog steeds nodig voor: 

 Een netwerk zonder operationele taken, bedoeld voor intervisie, 

deskundigheidsbevordering, bestuurlijke uitwisseling, visievorming en als 

wegbereider voor taken die wel operationele afspraken nodig hebben 

 Projecten die een bovenregionaal netwerk en lobbykracht nodig hebben, zoals 

het Space Center en de Greenport 

 Inkoop en aanbesteding van gespecialiseerde diensten, zoals bovenregionale 

jeugdzorgvoorzieningen 

 Lobby en belangenbehartiging in zaken waarvoor ook grotere gemeenten of 

samenwerkingsverbanden te klein zijn, zoals Europese projecten, openbaar 

vervoer en infrastructuur 

 Beleidscoördinatie op alle regiobrede zaken 

 Informatiedeling, intervisie, onderzoeksregie. 

Het  nieuwe Holland Rijnland kan, bezien vanuit de Bollenstreek, volstaan met een 

lichtvoetiger en meer projectmatig beschreven takenpakket.  Daarmee komt ook zicht 
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op de gewenste schaal van Holland Rijnland. Wanneer je veel dagelijks werk te doen 

hebt en veel geld met elkaar moet verdelen, dan kan dat knellen wanneer je dat moet 

doen met partners die wat verder van je afstaan. Maar wanneer het gaat om intervisie, 

lobby en coördinatie, kan het juist een flinke en inspirerende meerwaarde zijn om dat in 

een wat grotere regio te doen. Een lichtvoetiger Holland Rijnland zou goed kunnen 

samenvallen met de veiligheidsregio of arbeidsmarktregio (het huidige Holland Rijnland 

plus het huidige Midden-Holland). Of Midden Holland en de Rijnstreek dat willen, is een 

andere zaak, maar bezien vanuit de Bollenstreek is er geen bezwaar tegen.     

 

Positie van Katwijk 

Zoals al gemeld hebben de zes gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek op 4 april 

besloten om het onderzoek te starten naar de samenwerkingsvarianten. De raad van 

Katwijk maakte daarbij een kanttekening. Katwijk zoekt naar mogelijkheden voor 

samenwerking op basis van wederzijds voordeel, maar zonder enige vorm van 

overdracht van autonomie. Katwijk kijkt dus anders aan tegen het beginsel van de niet-

vrijblijvendheid.  

In de eigen woorden van Katwijk: 

Katwijk denkt dat het ook voor de overige domeinen (economische zaken, 

ruimtelijke ordening en infrastructuur) mogelijk is een samenwerkingsvorm te 

vinden die kansen biedt om met de zes duin- en bollenstreekgemeenten 

gezamenlijk de opgaven te kunnen realiseren. Wanneer per thema wordt 

gekeken welk probleem opgelost moet worden, kan afhankelijk van het 

probleem hierbij de juiste partners en een werkwijze/samenwerkingsvorm 

worden gezocht die past bij dat probleem en die partners. Dit kan gebeuren in 

de vorm van een netwerkorganisatie, vergelijkbaar met één van de 

geschetste scenario’s voor de nieuwe structuur van Holland Rijnland. Elk 

gewenst thema kan projectmatig worden aangepakt met de meest 

deskundige medewerkers om het probleem voor alle deelnemende 

gemeenten op te lossen. Voor de uitvoerende zaken kunnen 

dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten. Bij dit alternatief behoudt 

elke gemeente haar zelfstandigheid, maar kunnen de afspraken wel zodanig 

worden vastgelegd dat vrijblijvende samenwerking wordt voorkomen. Deze 

samenwerkingsvariant sluit tegelijkertijd meer aan bij de politieke 

werkelijkheid die bestaat op basis van uitspraken van drie van de vijf 

gemeenteraden, dan de andere varianten. 

 

Katwijk kiest dus voor een andere manier van beleggen van de strategische 

samenwerking. Voor het sociaal domein is de Bollenstreek meer in beeld en voor het 

economisch beleid de Leidse regio. In het taalgebruik is de metafoor ontstaan dat de 

noordelijke vijf gemeenten samen een huis gaan bouwen; Katwijk bouwt niet mee aan 

dat gezamenlijke huis, maar deelt wel een tuin en zal zijn eigen huis bouwen met 



72 
 

inachtneming van de architectuur van de buren en enkele gemeenschappelijke 

voorzieningen.  

Ook de raad van Noordwijk heeft het flexibel netwerkmodel als optie genoemd. Maar in 

de politieke situatie van dit moment bouwt Noordwijk wel en Katwijk niet mee aan dat 

gemeenschappelijke huis.  

Tijdens het werk in de working parties heeft het verschil in uitgangspunt tussen Katwijk 

en ‘de vijf’ geen problemen opgeleverd. Het werd snel duidelijk dat de vijf een ander 

pad te bewandelen hadden en een andere dynamiek kozen. De erkenning van de 

afzonderlijke positie van Katwijk heeft enerzijds met de omvang te maken – Katwijk 

heeft niet de kwetsbaarheid die de andere vijf ieder voor zich kennen – en anderzijds 

met andere strategische opgaven. De Bollenvijf vormen een sociaal, cultureel en 

economisch homogeen gebied, Katwijk heeft een ander profiel en op basis van dat 

profiel ook andere uitdagingen. Er zijn veel raakvlakken, bijvoorbeeld op het punt van de 

greenport, maar met Katwijk erbij zou het gebied inhoudelijk complexer worden. 

Katwijk zal de opbrengsten van de working parties dus anders wegen. Maar gezien de 

inzet van alle partijen, is een formele vastlegging van de samenwerkingsrelaties tussen 

Katwijk en de vijf te zijner tijd op z’n plaats. Daarvoor is het natuurlijk nodig dat de vijf 

eerst zelf aangeven welke koers zij met hun bestuurlijke toekomst kiezen. Vooruitlopend 

op dat moment, is nu al in tenminste twee working parties ruimte voor intensivering 

geconstateerd: 

 In het domein Openbare Orde en Veiligheid lijkt Katwijk probleemloos te kunnen 

optrekken in de gezamenlijke rampenpreparatie. De samenwerking op ‘buddybasis’ die 

thans met Noordwijk bestaat, kan mettertijd worden uitgebreid naar de rest van de 

regio. Ook in de uitbouw van het gemeenschappelijk veiligheidsbureau en een mogelijke 

rapportage naar een gezamenlijke commissiebehandeling kan Katwijk volop 

participeren. 

 In het Sociaal Domein is Katwijk operationeel nauw vervlochten met de anderen, onder 

meer via participatie in het SW-bedrijf de Maregroep.  Ook bij afstand in strategische zin 

(geen gemeenschappelijk beleid en budget), is betrokkenheid in operationele zin 

gewenst.   

 Katwijk neemt aan de volledige ruimtelijke agenda van de Greenport deel, inclusief de 

reeds voorgenomen intensivering van de uitvoering van de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport en inclusief de participatie in de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij.   

 Katwijk neemt eveneens volledig deel aan de Economische Agenda van de Greenport.  
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9. Niet-vrijblijvende samenwerking van afzonderlijke gemeenten 

 

 

De afspraken over strategische samenwerking voor de komende tien tot vijftien jaar zijn 

in de ‘working parties’ onderzocht op de vraag in welke samenwerkingsvorm ze het 

beste uitgevoerd kunnen worden. Uit dat onderzoek zijn twee varianten gekomen. De 

tweede variant is een fusie van de Bollenvijf. Deze variant heeft de voorkeur van de 

ambtelijke deelnemers aan de ‘working parties’ en van de meerderheid van de 

stakeholders, maar past minder in de politieke actualiteit zoals die bestaat op basis van 

uitspraken van drie van de vijf gemeenteraden. We beginnen dit hoofdstuk daarom met 

de eerste variant: een politiek-bestuurlijke platform met mandaat en bijbehorende 

verantwoordingsstructuur om regionale vraagstukken aan te pakken, ondersteund door 

een gedeeltelijke ambtelijke fusie (namelijk van de beleidsrelevante onderdelen van de 

vijf gemeentelijke organisaties). Deze variant is gemakshalve ‘Bollenraad’ gaan heten. 

We lichten die naam in het vervolg van dit hoofdstuk toe.      

Voor de goede orde merken we op dat de Bollenraad betrekking heeft op de Bollenvijf. 

Katwijk zal, om redenen eerder aangegeven, niet participeren in een raad.   

 

 

9.1 Succesfactor voor een ‘Bollenraad’ 

Het gebruik van het woord ‘Bollenraad’ is medegeïnspireerd door het bestaan van de 

‘Drechtraad’ in zuidelijk Zuid-Holland. Uit deze Drechtraad kan veel inspiratie worden 

betrokken. De Drechtraad geeft zeker ook aan dat samenwerkende gemeenten veel 

ruimte hebben om een eigen route te ontwikkelen. Als je onderling goede afspraken 

maakt, doemen er niet snel wettelijke barrières op. Maar we pleiten niet voor een kopie 

van de Drechtraad. Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij 

het karakter en de opgaven van de streek. De Drechtraad geeft zelf aan vooral het water 

van de grote rivieren als figuurlijke  drager van de samenwerking te zien,  en alleen al 

dat uitgangspunt is in de Bollenstreek heel anders.    

Het tot stand brengen van de Bollenraad vergt een flinke reeks beslissingen van 

bestuurskundige en organisatiekundige aard. We gaan in dit hoofdstuk die 

beslismomenten tot in enig detail in kaart brengen. Maar het uiteindelijk succes van de 

Bollenraad is niet afhankelijk van die bestuurs- en organisatiekundige beslissingen. De 

bepalende succesvoorwaarde voor een Bollenraad is de vraag of de deelnemende 

gemeenteraden bereid zijn om op Bollenraadniveau voldoende politieke dynamiek te 

laten ontstaan. Wanneer een Bollenraad een verplicht nummer wordt en steeds 

geïnterpreteerd wordt als een verlengd lokaal belang, gaat het op den duur niet goed. 

Wanneer de Bollenraad geaccepteerd wordt als het platform voor een gedeeld regionaal 

belang, is er een kans dat het gaat werken. Een Bollenraad moet toegerust worden met 

de bevoegdheid om besluiten te nemen over de regionale strategische opgaven. De 
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deelnemende gemeenteraden dragen die bevoegdheid dus over naar de Bollenraad. 

Uitgangspunt moet zijn dat die overdracht niet alleen gezien wordt als verlies van 

autonomie. Natuurlijk blijft er minder politiek agenda in de afzonderlijke raden achter. 

Maar toch moet het uitgangspunt zijn dat de raden er een platform bij krijgen. Regionale 

kwesties die eerst op een abstracte agenda stonden zonder sturing door raadsleden, 

komen nu weer dichtbij.  

Of een Bollenraad gaat werken, is dus vooral een kwestie van politieke cultuur en van de 

inschatting die de gemeenteraden daarover gaan maken. Dat is de eerste afweging voor 

de raden. Als die vraag bevestigend beantwoord wordt, dan kan er gebouwd worden 

aan een duurzaam construct.  

Nog drie andere startoverwegingen: 

 Het is gemakkelijk maar ook wat flauw om een Bollenraad af te doen als een 

‘next best’ oplossing voor wie geen fusie wil, of als een voorportaal voor een 

fusie. De Bollenraad die we hieronder in een eerste serie hoofdlijnen 

presenteren, kan een eigen dynamiek krijgen en heel veel voor de streek 

betekenen. Het klimaat in Nederland lijkt rijp om te beginnen met 

experimenten. In theorie is het denkbaar dat een Bollenraad over tien jaar als 

‘leading practice’ door het leven gaat voor hoe je zowel een lokale als een 

regionale politieke agenda in een democratische samenhang aanstuurt. 

 

 Natuurlijk is de figuur van vijf gemeenteraden en een Bollenraad voor inwoners 

en  instellingen in de regio ingewikkelder dan één enkele gemeenteraad voor 

alle 120.000 inwoners. Maar of de Bollenraad geloofwaardig wordt, hangt af 

van de politieke inzet. Als de Bollenraad alleen maar verkocht wordt als een 

hulpconstruct om een fusie te vermijden, dan gaat de kiezer daar doorheen 

prikken. Maar een Bollenraad als een slim mechaniek om zowel lokale als 

bovenlokale vraagstukken samenhangend en democratisch gelegitimeerd te 

behandelen, is heel goed uit te leggen. De burger gaat maar eens in de vier jaar 

naar de stembus, maar krijgt in de toekomst via die stembus veel meer en veel 

directere invloed op bovenlokale vraagstukken dan thans het geval is.     

 

 Voor de systematiek van een Bollenraad maakt het niet zoveel uit of er vijf of 

minder gemeenten deel van uit gaan maken. Voor raden die graag de 

strategische agenda in gezamenlijkheid willen behandelen met voortbestaan 

van de eigen gemeente, is de Bollenraad een goed alternatief. Maar voor 

gemeenten die niet hechten aan hun eigen voortbestaan, is de Bollenraad geen 

reden om van fusie af te zien. Ze kunnen een dubbelbesluit nemen om zowel te 

fuseren als de Bollenraad in te gaan in de vorm van een fusiegemeente, zonder 

kapitaalverlies of dubbelwerk. Het gedwongen ‘samen uit samen thuis’ als het 

gaat om een fusie, is van de baan met de komst van een Bollenraad.          
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9.2 Ambtelijke fusie: beleid en uitvoerend 

De eerste organisatiekundige kwestie in een Bollenraad variant is een (gedeeltelijke) 

ambtelijke fusie. Het onderzoek zoals verricht in de ‘working parties’, beperkte zich tot 

de beleidsfuncties van de gemeenten die betrokken zijn bij de strategievorming. De 

conclusie van dat onderzoek luidt dat een ambtelijke fusie op afdelingsniveau niet alleen 

zeer gewenst is bezien vanuit de gezamenlijke opgave, maar ook op een stevig draagvlak 

kan rekenen in de organisaties. Met de vijf domeinen die onderzocht zijn is een grote 

meerderheid van de beleidscapaciteit gemoeid. Door de dwarsverbanden tussen deze 

terreinen en terreinen die niet onderzocht zijn (zoals sociaal domein enerzijds en 

onderwijs anderzijds; tussen ruimtelijke ordening enerzijds en volkshuisvesting en milieu 

anderzijds) ligt het niet voor de hand om een splitsing te maken binnen de beschikbare 

beleidscapaciteit. En behalve de beleidscapaciteit in engere zin,  moeten ook de direct 

betrokken uitvoerende en ondersteunende diensten meedoen. Daaronder met name de 

financiële beleidsadvisering; in een van de working parties werd beklemtoond hoe veel 

winst er al geboekt zou worden wanneer niet op vijf plaatsen, maar slechts op één de 

triviale maar zeer bewerkelijke btw-verrekening ter hand wordt genomen. We kunnen 

uitgaan van een bundeling van 120 tot 150 fte’s, dat is omstreeks een kwart van de 

totale ambtelijke capaciteit.  

Het begrip ‘afdelingsfusie’ moet begrepen worden als een fysiek bij elkaar brengen, op 

een locatie. De specificaties van zo’n verhuizing zijn tijdens het verkennend onderzoek in 

de ‘working parties’ natuurlijk niet in kaart gebracht. Maar we kunnen ervan uitgaan dat 

de plaats van vestiging van deze fusie-afdeling uitsluitend een praktische kwestie is. De 

verhuisbereidheid van de betrokken ambtenaren lijkt groot. Het gaat om de 

beschikbaarheid van een geschikte ruimte. Er is geen reden om het tot stand brengen 

van een gezamenlijke beleidsstaf gefaseerd te doen. De mensen kennen elkaar, 

tijdverlies is onnodig. Direct na de besluitvorming kunnen de voorbereidingen beginnen.     

Het is niet praktisch om de capaciteit die nodig is voor strikt lokale taken op de 

afzonderlijke gemeentehuizen achter te laten. Dat zou een fragmentatie van een toch al 

beperkte staf worden. We gaan er van uit dat de gehele beleidsstaf voor de domeinen 

op een centrale plek geconcentreerd wordt. De regionale staf gaat dus werken voor 

zowel regionale als lokale opdrachtgevers.   

Het huren van een nieuwe en centrale locatie onder achterlating van halflege 

gemeentehuizen, ligt in deze tijd minder voor de hand. Het is zaak volop gebruik te 

maken van de mogelijkheden die de huidige gemeentelijke panden bieden. Dat kan 

betekenen dat de staf niet onder één dak komt, maar op meer adressen is gehuisvest. 

Wel moeten de logische samenhangen dan bewaard blijven. Dus ambtenaren sociaal 

domein plus onderwijs bij elkaar, en ambtenaren ruimtelijke ordening plus economische 

zaken plus volkshuisvesting ook.  

Die gebundelde beleidsstaf plus ondersteuning van 120 tot 150 fte’s heeft natuurlijk een 

ambtelijke aansturing nodig. Er moet dus een lijnstructuur ontworpen worden. Die kan 

in beginsel eenvoudig zijn. De mensen die aangestuurd moeten worden, zijn gewend om 

zelfstandig te werken. Het management kan geworven worden vanuit de bestaande 

formatie. Dat zorgt voor continuïteit en schept loopbaanuitdagingen. De gebundelde 
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staf krijgt een directeur, die als eerste aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur van de 

Bollenraad functioneert.  

De financiering van de staf gebeurt op basis van een bijdrage van de deelnemende 

gemeenten per inwoner. Die bijdragen komen terug op de begrotingen van de 

afzonderlijke gemeenten.      

Een beslispunt is of het bij elkaar brengen van zo’n groot deel van de organisatie 

consequenties heeft voor de rest van de ambtelijke capaciteit. Die vraag kan zonder 

nader onderzoek niet goed beantwoord worden. Maar het ligt voor de hand dat er 

aanzienlijke efficiency- en kostenvoordelen geboekt kunnen worden wanneer de 

‘beleidsfusie’ gebruikt wordt als aanjager voor een totale ambtelijke fusie. Het is goed 

denkbaar dat zo’n fusie mogelijk is zonder gezamenlijke huisvesting. Voor de 

beleidsafdelingen is het wezenlijk dat ze bij elkaar zitten, daar moet juist de 

meerwaarde worden gezocht. Maar voor uitvoerende diensten kan dat anders zijn; dan 

kan het bijvoorbeeld veel meer gaan om nabijheid van het werkgebied of 

bereikbaarheid per openbaar vervoer. Op de afzonderlijke gemeentehuizen blijven 

vervolgens bestuursondersteuning, publieksdiensten en contactambtenaren werken. 

Deze aanpak bestaat op een reeks plekken in het land al. Van die ervaring kan gebruik 

gemaakt worden.  

Natuurlijk behoeft de vorming van de staf van een Bollenraad nadere bestudering. Maar 

wanneer de raden daar om vragen, lijkt een eerste organisatieplan binnen enkele weken 

leverbaar.   

 

9.3 Bestuurlijke aansturing in varianten 

  

In strikte zin is een ambtelijke fusie geen strategische samenwerking. Het is een 

gemaksarrangement, bedoeld om efficiency en kostenvoordelen te bevorderen, om 

deskundigheid in huis te kunnen halen en houden en om de informatie-uitwisseling te 

optimaliseren. Zo bezien zijn ook de ‘pooling’ van deskundigheid en capaciteit in de 

bestaande samenwerkingsverbanden  - van ISD tot Holland Rijnland – ook te 

beschouwen als ambtelijke mini-fusies. Dat soort operationele samenwerking wordt pas 

strategisch als er een stelsel van politieke afspraken bovenop ligt. In de voorliggende 

rapportage is uitgebreid aangegeven dat dat ook nodig is: de opgaven waar de streek 

voor staat, vragen om veel meer dan alleen gemaksarrangementen en operationele 

samenwerking. Er moet een politiek-bestuurlijke aansturing komen op het niveau van de 

streek. Weliswaar goed geworteld in de afzonderlijke gemeenteraden, maar met een 

eigen verantwoordelijkheid om de bovenlokale samenhang en slagkracht te bewaken en 

met de mogelijkheid om een werkorganisatie en een budget aan te sturen.    

We noemen drie varianten.  

De eerste variant in de gezamenlijke bestuurlijke aansturing is de figuur van een 

coördinerend wethouder. In deze constructie overlegt een portefeuillehouder uit een 

van de gemeenten met zijn collega’s over de beleidskaders en stuurt binnen dat kader 
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de staf aan. De verantwoording naar de afzonderlijke raden gebeurt door de individuele 

wethouders. De streek heeft sinds kort enige ervaring met deze aanpak: de 

intergemeentelijke economische agenda voor de greenport wordt zo aangestuurd. Voor 

een overzichtelijk en relatief beperkt beleidsterrein als de economische kant van de 

greenport, is het coördinerend wethouderschap wellicht een begaanbaar pad. Maar 

voor het aansturen van zo goed als de complete gemeenschappelijke beleidsagenda, zal 

dit construct tekort schieten. Het is immers niet een kwestie van ‘af en toe’ politiek 

overleg plegen en (half-)jaarlijks terugkoppelen naar de raden; het is een kwestie van 

een permanent politiek overleg over een veelheid van zaken, met een grote mate van 

politieke sensitiviteit. Er is dus iets robuusters nodig dan een coördinerend 

wethouderschap. 

De tweede variant is die van de constructie met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen 

Bestuur, zoals vroeger in het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek en nu in 

Holland Rijnland. Met die aanpak is al beter recht te doen aan de inhoudelijke 

samenhang in de streek en de woordvoering namens de streek. Daar is een integrale 

aanpak voor nodig vanuit verschillende portefeuilles. Het DB neemt zelf de nodige 

besluiten en legt, afhankelijk van de mandatering, voorstellen voor aan het Algemeen 

Bestuur, met vertegenwoordigers van de deelnemende raden.   

Maar de voorbeelden van het oude SDB en het huidige HR lijken niet toereikend. De 

samenwerkingsagenda van 2013 is veel omvattender en ingrijpender dan die van SDB of 

HR. Het grootste deel van de strategievorming verhuist van de afzonderlijke raden naar 

het interlokale niveau. In het oude SDB en het huidige HR is al sprake van een 

‘democratisch tekort’, omdat het werk van het DB zich afspeelt in een enigszins 

gedepolitiseerde omgeving, op afstand van de raden. Dat democratisch tekort zou in de 

Bollenstreek wel zeer groot worden, wanneer de omvangrijke agenda moet worden 

behandeld met een construct naar analogie van SDB of HR. Een volwaardig politiek 

debat op dat interlokale niveau veronderstelt een eigen dynamiek, met een directe 

verantwoording naar een volksvertegenwoordiging. En in die volksvertegenwoordiging 

moeten coalities gesmeed worden op basis van programmatische voorstellen.  

We kijken naar het voorbeeld van de Drechtsteden. Daar bestaat een Dagelijks Bestuur 

met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten (vaak de burgemeester), dat 

praat met de Drechtraad. In de Drechtraad zijn alle fracties uit de deelnemende raden 

rechtstreeks aanwezig. Ze vertegenwoordigen dus niet hun gemeenteraad, maar 

zichzelf. Ze hebben een stemgewicht evenredig aan hun omvang. Door deze aanpak 

haalt de Drechtraad al veel meer ‘politiek’ in huis dan het Algemeen Bestuur van het 

SDB dat destijds deed, of dat van HR nu doet. 

Toch blijkt ook de Drechtraad nog onvoldoende  in staat om politieke dynamiek te 

scheppen op de plek waar die hoort. De Drechtraad wordt nu aangevuld met een 

maandelijkse ‘Drechtdinsdag’. Aan die dag nemen niet de fracties, maar alle raadsleden 

deel. Het is dus een omvangrijk gebeuren, vergelijkbaar met het Valentijnsberaad van de 

vijf gemeenteraden in de Bollenstreek op 14 februari 2013. De Drechtdinsdag is niet-

besluitvormend. De eerste bevindingen van de Drechtdinsdag zijn positief, in de zin dat 
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raadsleden veel beter geïnformeerd zijn, greep krijgen op de regionale agenda die voor 

hun gemeente belangrijk is en in staat zijn om met elkaar te debatteren.  

In het totaalplaatje van de Drechtsteden wordt zichtbaar dat er steeds meer regionaal 

gebeurt. Symbolisch is het afnemend aantal raadsvergaderingen en het toenemend 

aantal regio-vergaderingen. Toch zijn er ook reserves. De belangstelling van buiten 

(inwoners, media, stakeholders) voor de Drechtraad en de Drechtdinsdag is nog zeer 

beperkt. Dat heeft mogelijk iets te maken met de ondoorzichtigheid van het politiek 

proces. De kern van een democratisch politiek proces is uiteindelijk de relatie van een 

portefeuillehouder met een volksvertegenwoordiging. Er is een directe 

vertrouwensband nodig tussen portefeuillehouder en volksvertegenwoordiging. In de 

Drechtsteden is die directe relatie er nu niet. De Drechtraad kan geen 

portefeuillehouders naar huis sturen omdat zij het regionale belang onvoldoende 

behartigen. Omgekeerd kan een lokale raad een DB-lid van de Drechtsteden wel naar 

huis sturen, ook al presteert hij regionaal nog zo goed. Het feit dat een deel van de 

portefeuillehouders burgemeester is, werkt deze depolitisering van het interlokale 

niveau nog eens in de hand. 

  

9.4 Bollenraad: een eerste uitwerking 

 

Er zou in de Bollenstreek naar een variant moeten worden gezocht die recht doet aan de 

zwaarte van de gezamenlijke bovenlokale agenda en aan de noodzaak om die agenda 

met een eigen legitimerende dynamiek te behandelen. Een werkbaar pad zou er als 

volgt uit kunnen zien: 

 De 101 raadsleden uit de Bollenstreek vormen gezamenlijk een Bollenraad, met een 

stemgewicht gerelateerd aan de lokale kiesdeler bij de laatste raadsverkiezingen. In 

termen van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen gaan de raadsleden het 

Algemeen bestuur vormen. Om praktische redenen kan er voor gekozen worden om de 

raad te halveren tot 51 zetels, wat in de praktijk een verhoging van de kiesdrempel  

betekent. Maar om de schijn van het creëren van eerste en tweede rangs raadsleden te 

vermijden, ligt het meer voor de hand dat alle gekozen gemeenteraadsleden linea recta 

de Bollenraad in gaan. 101 volksvertegenwoordigers voor een gebied van 120.000 

inwoners is veel, maar dat hoeft een eigen en productieve dynamiek niet uit te sluiten. 

Er is tijdens het Valentijnsberaad op 14 februari 2013 al mee geoefend en dat ging heel 

goed.      

 De raadsleden vormen streekfracties. Het presidium en de spreektijd worden ingericht 

in de lijn van deze streekfracties. Het stemgewicht van de fracties is de optelsom van de 

individuele stemgewichten van de leden. 

 (Een deel van) de streekfracties vormt een coalitie met een bovenlokaal beleidsprogram 

en stelt daarop een Dagelijks Bestuur samen. Het DB voert de gezamenlijke agenda uit 

en legt verantwoording af aan de Bollenraad.  

 De leden van de Bollenraad hebben per definitie een dubbel mandaat. Ze zijn in hun 

eigen gemeente gekozen en maken deel uit van zowel de gemeenteraad als de 

Bollenraad.   
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 Of de DB-leden een dubbelmandaat hebben (wethouder of burgemeester in hun eigen 

gemeente en portefeuillehouder in de streek) is een zaak van nadere afweging. Een 

overweging is dat de dynamiek op bovenlokaal niveau optimaal tot z’n recht moet 

komen en het dus om ‘nieuwe’ mensen moet gaan, zonder dubbelmandaat. In elk geval 

ligt het niet voor de hand dat een bestuurder in beide gremia dezelfde portefeuille 

heeft.     

 Het dagelijks bestuur bestaat uit vier of vijf bestuurders. Gezien de verwachte werklast, 

lijken dat fulltimers te zullen worden. Een bestuurscollege heeft natuurlijk een voorzitter 

nodig, maar zeker in het begin zal het niet gaan om centraal woordvoerderschap (dat 

doen de bestuurders) of om representatieve taken. Het gaat vooral om technische 

voorzitterstaken. Een overweging kan zijn om deze taak door een technisch kundig 

onafhankelijke te laten verrichten (eerder beproefd in de regio Arnhem-Nijmegen). Een 

andere overweging is om de taak door de burgemeesters te laten vervullen, met een 

wissel om het jaar. Om het in een Europese metafoor te verklaren: het wordt geen 

‘president’ (Van Rompuy), maar een raadsvoorzitterschap (elk land een half jaar).        

De komst van een Bollenraad veronderstelt natuurlijk een goede scheiding van taken 

tussen het lokale en het interlokale niveau. De lokale raad blijft over een lokale agenda 

gaan, de leden van die raad nemen in de Bollenraad deel aan de beraadslagingen over 

de gemeenschappelijke agenda. De basis van de gemeenschappelijke agenda is het 

stelsel van samenwerkingsafspraken van 14 februari 2013. Dat stelsel zal zich in de tijd 

natuurlijk behoorlijk ontwikkelen. Om binnen de termen van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen te blijven, heeft de Bollenraad het mandaat nodig van 

de afzonderlijke raden. Dat kan periodiek – eens per vier jaar of eens per twee jaar – 

gebeuren. En er is een regeling nodig voor twijfelgevallen. Zo zou de Bollenraad bij 

meerderheid van stemmen kunnen besluiten om fiat van de afzonderlijke raden te 

vragen (naar analogie van de Drechtraad).     

Aangetekend  moet worden dat een flink deel van de politiek-strategische inhoud van de 

afzonderlijke raden naar de Bollenraad verhuist. Er is bezien vanuit de status quo  sprake 

van een takenreductie van de afzonderlijke raden. Dat kan niet anders. Om zowel op 

lokaal als op interlokaal niveau over min of meer dezelfde agenda te praten en besluiten 

te nemen, zou een ongewenste vorm van bestuurlijke verdichting betekenen.   

De raden krijgen er ook iets voor terug. De Bollenraad zal veel thema’s ter hand nemen 

die nu feitelijk buiten het bereik liggen van de afzonderlijke raden. De sluipende 

‘outsourcing’ van gemeentelijke taken wordt een halt toegeroepen. Het dilemma tussen 

‘klein en zelfstandig, maar irrelevant’ en ‘groot en betekenisvol’ wordt doorbroken. 

Maar het blijft een gegeven dat de lokale raad in eerste instantie aan functieverlies zal 

leiden. Vanuit de status quo bezien, blijven zaken over als belastingheffing, 

omgevingsbeheer, straatmanagement, de lokale kant van bestemmingsplannen, 

buurtenwerk, lokale coalities en lokale samenhangen signaleren en honoreren, 

gesprekspartnerschap voor lokaal georganiseerde voorzieningen. Het is zeker zaak om 

daarnaast uit te kijken naar een nieuwe functionaliteit van de individuele raden. Hoe z’n 

functionaliteit er uit gaat zien, is niet te voorspellen. Het openbaar bestuur in Nederland 

gaat een periode van bezuinigen, taakverzwaringen en structuurwisselingen tegemoet. 

Op dit moment is vooral een opwaartse schaaldruk voelbaar: de risico’s zijn te groot en 
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de problemen te complex om vanuit een kleine gemeente op te pakken. Maar 

tegelijkertijd is er een decentralisatie gaande; niet naar kleinere gemeenten, maar naar 

het maatschappelijk initiatief en naar een nieuw soort burgerlijke verantwoordelijkheid. 

In dat klimaat kan een lokale gemeenteraad met een beperkte agenda zich toch weer 

ontplooien als een zinvolle gesprekspartner van de gemeenschap.  

Tenslotte verdient het aanbeveling dat de herstructurering van het openbaar bestuur in 

de streek zo veel mogelijk kostenneutraal gebeurt. In een financieel schrale tijd ligt het 

niet voor  de hand meer geld te besteden aan politiek en bestuur. Dat betekent dat de 

vergoedingen voor het werk van de Bollenraad en de honoraria van de bestuurders 

betaald moeten worden uit de budgetten die thans beschikbaar zijn voor de 

gemeenteraadsleden en de collegeleden. Dat kan ook: het werk in de afzonderlijke 

raden wordt veel lichter wanneer een aanzienlijk deel van de workload naar de 

Bollenraad verschuift en in de afzonderlijke gemeenten kan straks met parttime 

wethouders worden volstaan.   

Visueel uitgedrukt, gaat de Bollenraad er als volgt uit zien. 
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Deze figuur maakt in één oogopslag duidelijk waar de winst zit: de functionaliteit van de 

101 raadsleden neemt sterk toe. De legitimiteit van het werk van de Bollenraad is zo 

goed als gelijk als die van een rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging en de 

raadsleden krijgen zeggenschap over de bovenlokale agenda. Er is ook verlies. De 

burgemeesters van de deelnemende gemeenten raken enige functionaliteit kwijt. Ze 

behouden hun representatieve en wettelijke taken (met name op veiligheidsgebied), 

maar werk als collegevoorzitter krijgt minder gewicht. Echt verlies aan functionaliteit 

treft bij de komst van de Bollenraad de wethouders van de afzonderlijke gemeenten. De 

gereduceerde werklast voor de afzonderlijke gemeentebesturen vergt in redelijkheid 

niet meer dan parttime-wethouders. Maar natuurlijk kan ook met een gereduceerd 

takenpakket op het lokale bestuursniveau weer een nieuwe balans ontstaan. Een 

voorbeeld: met de gestage opschaling van de gemeenten in Nederland is de figuur van 

de parttime wethouder aan het verdwijnen. Dat is in zekere zin jammer: het bestaan van 

parttime wethouderschappen was een goede kweekvijver en een goede manier om 

samenleving en politiek met elkaar te verbinden. Met het herstel van die figuur in de 

Bollenstreek kan weer een eigen dynamiek ontstaan.   

 

9.5 Beoordeling 

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben vergaande samenwerkingsambities 

van niet-vrijblijvende aard geformuleerd. Ze hebben dat gedaan om tenminste drie 

redenen: 

 Er is een stevige overtuiging dat de toekomst van de streek in een goede regionale 

samenhang moet worden vormgegeven en dat een krachtenbundeling noodzakelijk is 

om de regie over de toekomst in eigen hand te houden.  

 Er komen taken op het lokaal bestuur af – met de decentralisaties in het sociaal domein 

voorop – die een robuust bestuur vergen, dat in staat is financiele, beheersmatige en 

sociale risico’s te dragen 

 Bestuurlijke partners als Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid 

zijn in beweging. Met name de laatste twee zetten druk op de streek om adequaat te 

schaken op bovenlokaal niveau. Er zijn niet-vrijblijvende en onomkeerbare stappen 

nodig, met een zekere herverdeling van de politieke aansturing. .   

De gemeenteraden hebben op 14 februari aangeven ook bereid te zijn tot die stappen.  

In de ‘working parties’ is lokale deskundigheid ingezet om te onderzoeken hoe de 

strategische ambities kunnen worden vertaald in een bestuurs-en organisatiekundig 

concept. De conclusie van de ‘working parties’ is dat, wanneer enerzijds ambities in 

stand blijven en anderzijds een gemeentelijke fusie niet aan de orde is, een oplossing 

moet worden gezocht in een ‘Bollenraad’, met een eigen aansturing en een eigen 

verantwoording, op basis van een gemeenschappelijke agenda. Op grond van enerzijds 

de intensiteit van de gemeenschappelijke agenda en anderzijds de ervaringen in met 

name de Drechtsteden, is nu een voorstel-in-hoofdlijnen gedaan. Hoe kunnen we dat 

voorstel nu beoordelen in het licht van passende criteria? 
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Om te beginnen is het winst vanuit de ‘working parties’ dat het speelveld met negen 

varianten uit het Berenschotrapport en enkele tussenvarianten nu is gereduceerd tot 

twee hoofdvarianten. Aan alle twee is weer een flink aantal uitvoeringsvragen 

verbonden, maar voor het onderbouwen van het politiek debat zoals dat nu aan de orde 

is, is de splitsing in twee hoofdvarianten werkbaar. 

Verder is het belangrijk om te benadrukken dat de Bollenraad niet een variant geworden 

is ‘omdat fusie niet mag’. In de Verkenningennotitie (bijlage) en in het volgende 

hoofdstuk van deze rapportage zijn inspirerende voorbeelden van elders genoemd, die 

bij het ‘uitrollen’ van een Bollenraad gebruikt kunnen worden. Elke streek moet z’n eigen 

variant ontwikkelen, maar de praktijk in Nederland wijst uit dat binnen de wettelijke 

grenzen heel veel mogelijk is. Wanneer we plannen maken voor een termijn van 10, 15 

jaar of langer, dan kan een Bollenraad een robuuste variant worden.  Het gaat om 

politiek draagvlak en politieke wil om er iets van te maken. Daarmee is ook gezegd dat 

een vergelijking van de twee varianten niet een kwestie is van objectiviteit en techniek. 

Een vergelijking is vooral een zaak van inschatting van het constructief vermogen van de 

politiek in de regio. Een Bollenraad vergt veel discipline en grensoverschrijdend denken 

van de raden. Maar dat doet een fusie ook. Er zijn gemeenten in het land die al na twee 

jaar niet meer als fusieproduct herkenbaar zijn en er zijn gemeenten die na twaalf jaar 

nog steeds in de naweeën verkeren.   

Dan komen we op de feitelijek toetsing. We hebben twee sets van criteria: de eigen 

criteria van de streek (uit de bestuursopdracht) en aanvullende criteria van rijk en 

provincie.  

Eerst de eigen criteria. 

 Complexiteit van de samenwerkingsvariant. De Bollenraad is ingewikkeld, maar niet per 

se ingewikkelder dan de status quo. In de status quo gaat veel tijd, geld en energie zitten 

in onderlinge afstemming tussen gemeenten. En een aantal ambities  die de streek op 

zich zeer ten goede zouden komen, komen helemaal niet aan bod. De Bollenraad lost 

dat op. De Bollenraad introduceert wel een nieuwe complexiteit, namelijk eens 

scheiding van lokale en gemeenschappelijke thema’s, met elk hun eigen politieke 

behandeltraject. Die nieuwe complexiteit ontbreekt in de fusievariant. De Bollenraad 

lijkt qua complexiteit winst te boeken ten opzichte van de status quo, maar komt tekort 

ten opzichte van een fusie. 

 Democratische legitimiteit. Het ‘democratisch gat’- het nemen van politiek sensitieve 

beslissingen op bovenlokaal niveau zonder een goed georganiseerd debat met een 

volksvertegenwoordiging – is in de samenwerkingsvariant van de Bollenraad geheel 

opgelost. De uitslag van de raadsverkiezingen vertaalt zich direct door in de 

samenstelling van de Bollenraad en het zijn dezelfde mensen. De Bollenraad boekt als 

het gaat om democratische legitimatie winst ten opzichte van de status quo – politiek 

vraagstukken die nu op afstand zijn gezet in intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden komen weer onder politieke controle – en doet niet onder 

voor de democratische legitimatie van een rechtstreeks gekozen raad in een 

fusiegemeente.          
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 Bestuurlijke slagkracht. De bestuurlijke slagkracht van de Bollenraad is geen 

automatische consequentie van de constructie. Als de Bollenraad niet ‘van harte’ gaat 

en de gemeenschappelijke agenda toch vooral als een verlengstuk van de diverse lokale 

agenda’s wordt gezien, dan neemt de slagkracht van een Bollenraad slechts beperkt toe 

ten opzichte van de status quo. In dat geval zal op termijn de roep opdoemen om de 

Bollenraad als een tussenstap te beschouwen naar een herindeling. Maar wanneer het 

lukt om zowel de Bollenraad de ruimte te geven voor een echt streeksgewijs politiek 

discours en daarnaast de afzonderlijke raden een nieuwe en zinvolle functionaliteit te 

geven, dan kan het lokaal bestuur in de hele streek er beter van worden. Er is enige 

parallel met de Amsterdamse stadsdelen. In het geval van de stadsdelen Noord en 

Nieuw-West, is het samenspel van het eigen stadsdeelbestuur en de centrale stad 

effectief geweest om deze twee stadsdelen met hun eigen kansen en problemen goed 

op de kaart te zetten. In het geval van sommige andere stadsdelen, is er eerder sprake 

geweest van een onderlinge competitiedrift en hindermacht. 

 Financiële consequenties en efficiencyvoordelen. De bundeling van ambtelijke capaciteit, 

het vervallen van veel afstemmingsoverleg en de mogelijkheid specialistische 

deskundigheid te ontwikkelen, zijn flinke efficiencyvoordelen ten opzichte van de status 

quo. De voordelen van de Bollenraad benaderen die van een fusie. Mogelijke extra 

kosten kunnen voortvloeien uit het bestaan van twee politieke circuits, ook al hebben ze 

een afzonderlijke agenda. Een begrenzing van dat risico kan gevonden worden in de 

afspraak dat de bestuurskosten niet substantieel hoger mogen zijn  dan in de status quo.  

 Doorlooptijd ter realisering. Bij een herindeling moet met een ambtelijke herinrichting 

gedurende een jaar of drie gerekend worden. Bij de Bollenraad is dat niet goed te 

zeggen. Het proces gaat geleidelijker en is meer afhankelijk van het verloop van het 

politieke discours. In het algemeen geldt bij reorganisaties: hoe duidelijker de klap, hoe 

korter de verwerkingstijd. 

    

Met aantekening van die subjectiviteit, proberen we toch de drie varianten - status quo, 

Bollenraad en fusie  - met plussen en minnen te toetsen op criteria uit de 

Bestuursopdracht en de aanvullende criteria die in de working parties aan de orde zijn 

geweest.  

 Status quo Bollenraad Fusie 

Complexiteit +/- +/- ++ 

Democratische legitimiteit +/-¹ ++ ++ 

Bestuurlijke slagkracht -- +/- ++ 

Financiële consequenties en efficiency -- +/-² +/- 

Kwaliteit, deskundigheid, specialisatie -- ++ ++ 

Duurzaamheid -- +/-³ ++ 

Doorlooptijd ter realisering nvt +/-⁴ +/-⁴ 

 
¹   De democratische legitimiteit van de status quo wordt beperkt, omdat een flink deel van de politieke 

agenda’s nu in geanonimiseerde samenwerkingsverbanden plaats vindt, waar de raden weinig greep op 
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hebben. Zowel een Bollenraad als een fusie brengen veel ‘onzichtbare’ agenda’s weer terug in het 

democratisch discours. 

²   Een Bollenraadvariant hoeft niet duurder en minder efficiënte te zijn dan een fusie. Bij een goed 

samenspel van eenBollenraad met de afzonderlijke gemeenteraden kan een efficiënte beleidspraktijk 

ontstaan. 

³   De duurzaamheid van een Bollenraadvariant moet in de praktijk blijken. Maar op voorhand is er geen 

reden waarom een Bollenraad als duurzaam alternatief voor een herindeling niet kan werken.  

⁴  Zowel de Bollenraad als herindeling hebben in hoge mate het karakter van ‘work in progress’, daarom 

eindigen ze in een gelijk spel. 

 

 

 

 

  

We herhalen het plussen en minnen nog een keer, maar dan aan de hand van enkele criteria die niet in de bestuursopdracht voorkomen, maar wel 

medebepalend zijn voor de ambtelijke uitvoering van het politiek vastgestelde beleid. ‘For the sake of the argument’ hebben we nu ook de ambtelijke 

fusie als een afzonderlijke variant toegevoegd.   

 
Samenwerkingsvormen voor strategische samenwerkingsafspraken Duin- en Bollengemeenten 

 
       toelichting: de - ,+/- of + duiden op kansrijkheid 

 

Randvoorwaarden huidige 
organisatie 

Ambtelijke        
fusie¹ 

Bollenraad fusie 

Beleidsvoorbereiding     

Grotere deskundigheid en 
specialisatie (proactiviteit, 
projectleiding, 
aanbesteding/inkoop e.d.) 

- + + ++ 

Krachtiger regiefunctie  en sterke 
positie bij externe relaties 
(o.a.lobbykracht, partnerschap) 

- + ++  

Integraal beleid en samenhang met 
uitvoering 

- + +  

Goede afweging allocatie locale en 
regionale voorzieningen 

- + ++ ++ 

Politieke agendering en 
besluitvorming 

    

Geringe politieke afstand burger ++ ++ +/-² + 

Behoud lokale 
autonomie/budgetrecht 

+ + +/-³ - 

Evenwichtige risico-spreiding/ 
opvang kwetsbaarheid 
(financieel) 

- + +/-⁴ ++ 

Niet-vrijblijvendheid / 
‘verplichtend’ karakter  

- - +⁵ + 

 

¹    Mits vestiging op één locatie 
²   Aandacht nodig voor burgerparticipatie, lokale agenda, signaleringsfunctie 
³   Een fusie vergroot weliswaar de afstand tussen kiezer en gekozene, maar het beleidsdomein waarover het contact in een grote  
gemeente kan gaan, is veel groter. Daarom kan niet automatisch van een minder kansrijke positie gesproken worden.  
⁴   Optimaal mits regionaal portefeuillehouder 
⁵   Mits samenvoeging budgetten 
 

Het beeld wordt ook met deze wat meer operationele criteria niet veel anders. Een ambtelijke fusie is een hele operatie, maar de vooruitgang ten 

opzichte van de status quo is beperkt. Echte vooruitgang kan alleen geboekt worden door ook bestuurlijk in beweging te komen.  
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Dan de criteria van rijksoverheid en Provincie Zuid-Holland. Die criteria hebben niet de 

helderheid van een bestuursopdracht achter zich staan, maar kunnen wel worden 

afgeleid uit de recente bestuurlijke correspondentie (brieven van Kabinet aan VNG van 

GS aan de gemeenteraden in de Bollenstreek).  

 Congruentie. De bestuurlijke partners van de Bollenstreek streven naar het terugdringen 

van de lappendeken van samenwerkingsafspraken tussen gemeenten. Het begrip 

‘congruentie’ is groot geworden in de discussie over de veiligheidsregio’s. Het heeft veel 

moeite gekost om de grenzen van de regio’s van brandweer, politie, wgr-gebieden, GGD 

en openbaar ministerie te laten samenvallen (en tot op heden is dat nog niet helemaal 

gelukt). Daar zit nog steeds een organisatiekundig risico in de preparatie en bestrijding 

van ongelukken en rampen. Het begrip ‘congruentie’ wil niet zeggen dat er niet met een 

‘buitencongruent’ gebied mag worden samengewerkt. Het wil wel zeggen dat politiek 

gevoelige kwesties zo veel mogelijk in een samenhang besproken moeten kunnen 

worden. Een te bonte lappendeken maakt sommige problemen gewoon kwijt, 

onzichtbaar voor politieke sturing en controle. De Bollenraad is stellig een grote stap 

voorwaarts naar congruentie. Het is niet eens nodig om nu al aan te geven welke 

stukken van de bestaande lappendeken zullen worden toegevoegd aan de Bollenraad. 

De kans op een behoorlijke politiek-bestuurlijke dynamiek in de Bollenraad is zo groot, 

dat die aanpassingen van de lappendeken vanzelf wel zullen volgen. 

 Voldoende schaal en draagkracht om de decentralisaties aan te kunnen. Het kabinet 

zoekt nog naar een definitieve koers, maar er wordt wel een verband veronderstelt 

tussen een eenduidige aansturing in een gebied met een zekere omvang (om en nabij 

100.000 inwoners) en het dragend vermogen dat nodig is voor een eigen rol in de 

decentralisaties. De decentralisaties staan geheel op de gemeenschappelijke agenda van 

de Bollenstreek en met de Bollenraad is ook in een eenduidige behandeling voorzien. 

Verwacht mag worden dat het kabinet de Bollenstreek met een Bollenraad als 

‘decentralisatievaardig’ zal erkennen. 

 Niet-vrijblijvendheid. Met niet-vrijblijvende samenwerking wordt in de praktijk bedoeld 

dat gemeenten een deel van hun taken daadwerkelijk bij een gemeenschappelijke 

regeling beleggen. Verwacht mag worden dat de Bollenraad als ene robuuste en 

vergaande vorm van samenwerking erkend wordt.  

 Onomkeerbaarheid. De gemeenteraden willen zelf niet-vrijblijvende stappen zetten. Het 

(provinciale) criterium van de onomkeerbaarheid heeft vooral betrekking op de timing. 

De burgemeestersvacatures die thans open staan in de streek, kunnen worden vervuld 

wanneer er besluiten genomen worden over de samenwerkingsvorm en een 

profielschets van de nieuwe burgemeesters opgesteld kan worden. We gaan er van uit 

dat een besluit van de raden ten aanzien van de komst van een Bollenraad inhoudelijk 

voldoende duidelijk is om profielschetsen op te stellen en de benoemingsprocedure te 

starten.   

De conclusie van het plussen en minnen is dat ook de Bollenraad een substantiële 

verbetering ten opzichte van de status quo kan betekenen. Het komt – nogmaals – aan 

op de politieke wil.    

Tenslotte de vraag of de Bollenraad als variant hanteerbaar is in de stand van het debat 

over de bestuurlijke toekomst van de streek op dit moment. Dat debat is complex, 
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omdat de aan de ene kant de vijf gemeenten door de eigen deskundigen en de 

stakeholders als een samenhangend gebied ervaren worden en ook de raden aan een 

gezamenlijk ‘huis’ willen bouwen, en aan de andere kant verschillende gedachten zijn 

over een mogelijke herindeling. Zo bezien is de Bollenraad een kwestie van ‘the best of 

both worlds’. Er zijn op dit moment gemeenten met een grote 

samenwerkingsbereidheid, die niet willen fuseren. Zij hebben met de Bollenraad een 

bruikbare variant in handen. Of de Bollenraad een succes wordt, is vooral afhankelijk 

van de politieke wil om er een blijvend succes van te maken. Aan de constructie op zich 

zal het niet liggen. Maar ook de gemeenten die een fusie voorstaan, hebben met de 

Bollenraad een bruikbare variant in handen. Zij zouden kunnen besluiten om te fuseren 

en vervolgens als fusiegemeente deel uit te gaan maken van de Bollenraad. De 

ambtelijke en operationele stappen die voor de Bollenraad gezet moeten worden, zijn 

immers voor een groot deel dezelfde als die voor een fusie gezet moeten worden.  

Alleen het politieke platform blijft anders.   

Met andere woorden: de beperking van het speelveld tot twee varianten – Bollenraad 

en fusie – leidt er toe dat de vijf gemeenten in het nu volgende debat – medio 2013 - 

geen gijzelaars zijn van elkaar. De beide varianten zijn in beginsel met elkaar te 

combineren.      
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10.     Complicaties bij een fusie 

 

 

Zoals eerder aangegeven concentreren we ons in deze rapportage om politieke 

opportuniteitsredenen op de Bollenraad (en verschillende varianten daarin). Dat neemt 

niet weg dat een fusie van twee of meer gemeenten in de Bestuursopdracht die ten 

grondslag ligt aan dit onderzoek, een samenwerkingsvariant was. Ook concludeerden 

zowel de ‘working parties’ als de stakeholders in overwegende mate dat een fusie van 

de Bollenvijf de stevigste basis voor het lokaal bestuur in de streek zou zijn.  

Methodologisch kunnen we een kanttekening zetten bij de conclusie. Er is immers niet 

gewerkt vanuit een algemene draagkrachtmeting of vanuit een efficiency-vraagstelling 

(dat had het Berenschot-rapport al gedaan), maar vanuit de inhoudelijke 

samenwerkingsafspraken op vijf deelgebieden. Er wordt met andere woorden, vanuit 

specifiek onderzoek een generieke conclusie getrokken. Maar het is de vraag of zo’n 

methodologische kanttekening praktisch nog iets betekent. De vijf working parties 

behandelden gezamenlijk omstreeks 90% van het beleid en het geld. Als nu één, twee of 

zelfs drie van de working parties tot de conclusie hadden geleid dat een fusie de meest 

wenselijke variant was, dan had die kanttekening nog zin gehad. Maar het beeld is nu 

wel heel plausibel. Een derde ronde van de working parties of een zesde en zevende 

beleidsdomein of een andere samenstelling van de working parties gaan in redelijkheid 

niet tot een andere conclusie leiden.      

Vanwege de genoemde politieke opportuniteit gaan we er van uit dat het politieke 

debat zich in eerste instantie op de Bollenraad zal concentreren. Mocht het debat toch 

nog op een fusie betrekking gaan krijgen, dan bieden we in dit hoofdstuk een aantal 

overwegingen aan, zonder nadere uitwerking. We benoemen die overwegingen als het 

‘huiswerk’ dat een fusiegemeente te doen zou staan. We doen dat mede om de 

suggestie te ontlopen dat een fusie een definitieve oplossing is. Het openbaar bestuur is 

nooit klaar, zeker niet in de onrustige tijden die voor ons liggen. De gemeenten in de 

Duin- en Bollenstreek zijn het tot op grote hoogte eens over de bestuurlijke ‘waarden’ 

die de komende tien tot vijftien jaar het lokaal bestuur moeten dragen. Een deel van die 

waarden wordt geassocieerd met een bovenlokale schaal: gebiedsgerichte samenhang, 

regie in eigen handen houden, partnerschap met omringende regio’s en met 

strategische partijen, vermindering kwetsbaarheid en risicoreductie. Dat zijn de 

drijvende waarden achter bovenlokale samenwerking. Een ander deel van die waarden 

wordt juist geassocieerd met het lokale niveau: identiteit, nabijheid van bestuur, 

participatie, herkenbaarheid. Dat zijn de drijvende waarden achter het zelfstandig 

blijven van gemeenten. Het is natuurlijk niet een zaak van of-of, maar van en-en. Een 

goed lokaal bestuur bewaakt beide soorten ‘waarden’. We kunnen het wat grofmazig 

neerzetten: een politicus die zweert bij het voortbestaan van een zelfstandige 

gemeente, heeft een probleem met de eerste groep van waarden. Een politicus die 

zweert bij een fusie, heeft juist in de tweede groep van ‘waarden’ huiswerk te doen. De 

hoofdmoot van deze rapportage gaat uit van het eerste vertrekpunt: de Bollenraad is 

een benadering van de streek vanuit vijf lokale situaties.  Maar mocht het toch het 
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tweede vertrekpunt worden – fusie – dan moet vanuit de streek alsnog de lokale situatie 

benaderd worden en is aandacht nodig voor de tweede groep van ‘waarden’. We 

belichten de plaats van de waarden van ‘klein’ in de context van een fusiegemeente in 

drie sleutelwoorden: decentralisatie en zelfbestuur, nabijheid van de politiek en 

identiteit.  

 

10.1 Decentralisatie en zelfbestuur 

In grotere gemeenten wordt veel gediscussieerd over de wijk als handelingskader voor 

inwoners en overheid, over sociale samenhang en, over burgerparticipatie en over 

decentralisatie. Die discussies gaan nooit gepaard met de gedachte om een gemeente af 

te schalen. Niemand wil Haarlem of Leiden splitsen. En dat geldt ook voor recente 

fusiegemeenten als Westland of Súdwest Fryslân. Het debat in grotere gemeenten gaat 

anders. 

In de eerste plaats is er ook binnen een grotere gemeente veel ruimte voor territoriale 

decentralisatie vanuit de overheid. Een voorbeeld komt uit Súdwest Fryslân. Die 

gemeente is ontstaan uit een fusie van vijf. Sommigen van die vijf waren op zich ook al 

fusieproducten. Uiteindelijk gaat het om een archipel van tientallen kernen. Van de 

historische elf Friese steden liggen er zes in deze ene gemeente. Na de herindeling is een 

dorpscoördinator aangewezen: iemand die ambtelijk verantwoordelijk is voor het 

terugkoppelen van alle signalen uit stad of dorp naar het ‘back office’ van de gemeente 

in Sneek. De gemeente stimuleert actief het functioneren van wijk- en 

dorpsverenigingen. Dat zijn de gesprekspartners van de coördinator. De coördinator 

heeft dus een actieve achterban die kan meedenken en het totaal overziet (anders dan 

een klacht van ene individuele burger). Die achterban stelt hem in staat om snel 

resultaat te boeken in het ‘back office’. De eerste resultaten wijzen er op dat de 

fusiegemeente op zowel nabijheid van bestuur als kwaliteit van dienstverlening beter 

scoort dan de oude en kleinere gemeenten. Natuurlijk zijn successen niet te kopiëren. 

Maar Súdwest Fryslân geeft wel aan dat een grote gemeente dichtbij de burgers kan 

staan, wanneer daar voldoende politieke energie ingestoken wordt. Daar past de 

kanttekening bij dat het niet gaat om ‘gelijk krijgen’ van de dorpscoördinator of het 

gemeentebestuur, maar om de responsiviteit. De gemeente moet antwoord geven, zelfs 

wanneer dat antwoord inhoudelijk gezien niet het gewenste antwoord is. Betrokkenheid 

van burger en bestuur lijkt vooral een zaak van responsiviteit, niet van fysieke afstand 

(de afstand tot het gemeentehuis kan in Súdwest Fryslân oplopen tot 35 kilometer).  

Er kan geargumenteerd worden dat de dorpsraad feitelijk de rol overneemt van een 

gekozen gemeenteraad. Dat klopt wel als het gaat om het signaleren van wat er in het 

dorp aan de hand is: de leden van de dorpsraad zijn aanspreekbaar voor de 

dorpsbewoners. Maar het geldt niet als het gaat om het mechaniek: de dorpsraad of 

wijkvereniging heeft geen kiezers, hoeft niet te scoren en kan dus op basis van minnelijk 

overleg zaken met de dorpscoördinator doornemen. Súdwest Fryslân heeft dus een 

nieuwe, nog niet bestaande vorm van decentrale aansturing uitgevonden.             
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In de tweede plaats is er sprake van decentralisatie buiten de overheid om. Het vertrek 

van een gemeentebestuur uit een kern of wijk wil niet zeggen dat er geen politiek meer 

is in die wijk. Er komen allerlei andere vormen op, buiten de overheid om. Dat past in 

het maatschappelijk streven naar een ‘kanteling’, naar het beleggen van 

verantwoordelijkheden bij inwoners en ondernemers. Een goed voorbeeld is de 

ontwikkeling van parkmanagement. Dat is begonnen als een overlegtafel van 

ondernemers in een businesspark, maar intussen wordt volop gediscussieerd over het 

‘in huis’ halen van overheidstaken als beveiliging en onderhoud. De vereniging van 

ondernemers ter plekke krijgt in die gevallen de overheidsmiddelen ter beschikking en 

gaat daarmee aan de slag. Deze vorm van verantwoordelijkheidsverdeling wordt 

mogelijk, omdat er steeds meer goed georganiseerde ondernemersverenigingen zijn. 

Zeker in plaatsen waar een ondernemersfonds is, hebben die verenigingen ook een 

eigen financiële  positie. Het is een kwestie van tijd voordat die verenigingen zich ook 

met branchering en marketing gaan bezighouden en een rol opeisen in de ruimtelijke 

planning. Het overheidsmonopolie op de beleidsvorming verdwijnt.  

Het zal niet blijven bij het economisch domein. In het sociaal domein gaat de overheid er 

zelfs van uit dat de samenleving zichzelf organiseert en verantwoordelijkheid neemt. 

Omgekeerd zal de overheid steeds vaker te horen krijgen dat ze dingen moet loslaten. 

De overheid wordt steeds meer een coproducent in plaats van een monopolist. In 

theorie is het zelfs denkbaar dat het verdwijnen van een gemeentebestuur uit een kern 

een prikkel is voor de zelforganisatie van inwoners en ondernemers.    

De vorming van een fusiegemeente is dus niet het einde van het debat over ‘politiek 

dichtbij’. Dat debat gaat gewoon door. Mochten twee of meer gemeenten in de 

Bollenstreek besluiten tot een fusie, dan is het zaak dat zij in de voorbereiding daarvan 

ook een visie formuleren op participatie en decentralisatie.  

 

10.2 Nabijheid van de politiek 

Een belangrijk argument voor het behoud van zelfstandige gemeenten is de nabijheid 

van het politieke discours: raadsleden hebben een korte lijn met hun kiezers en zijn 

direct bereikbaar. Dat betekent iets voor de politieke participatie, zoals blijkt uit de 

doorgaans wat hogere opkomstcijfers bij raadsverkiezingen in kleinere gemeenten. Het 

ligt voor de hand dat in een kleine gemeente meer contactmomenten zijn. In de kleinste 

gemeente in de streek – Noordwijkerhout – is er een raadslid per 918 inwoners, in de 

grootste – Katwijk – een raadslid per 1880 inwoners.  

De keerzijde van het verhaal is dat contact houden met inwoners maar een deel van het 

werk van raadsleden is. Raadsleden moeten ook politieke kaders bepalen voor het werk 

van het College van B en W en dat moeten ze bij voorkeur niet alleen doen op basis van 

inwonerscontacten, maar ook basis van een politiek programma en een eigen afweging, 

door goede informatie gedragen. Die objectiverende, programmatische kijk op de gang 

van zaken kan in het gedrang komen door een korte afstand tussen raadslid en inwoner. 

Een veel genoemd voorbeeld daarvan komt uit het beleid voor de infrastructuur. De 

aanleg van infrastructuur – groot of klein, dat maakt weinig uit – is bijna altijd een zaak 
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van een particulier belang versus een overstijgend belang. Iedereen wil zich kunnen 

verplaatsen, maar slechts weinigen accepteren de overlast die daar bij hoort: het ‘Not In 

My Backyard’ syndroom. Het is de taak van de politiek om een goede afweging te maken 

tussen het particulier en het overstijgende belang. Daar is juist een zekere afstand tot de 

kiezer voor nodig. 

Er komt bij dat het politieke gesprek in een kleine gemeente weliswaar nabij is, maar 

inhoudelijk smal is. Het gaat vaak over directe omgevingsbelangen. Activiteiten die het 

leven van de inwoners op de langere termijn beïnvloeden, zoals bovenlokale ruimtelijke 

planning, woningmarkt, onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidsbeleid, komen in 

een kleinere gemeente getrapt op tafel. Niet als onderdeel van de eigen lokale agenda, 

maar als onderdeel van een regionale agenda waar de gemeente zelf maar beperkt 

invloed op heeft. Het beste voorbeeld in Europa van het verband tussen omvang en 

(on)macht is Frankrijk. Frankrijk telt 36.000 gemeenten. Gemiddeld zijn dat 1816 

inwoners per gemeente. In Nederland is dat gemiddelde 40.931. De lokale politiek is in 

Frankrijk zeer nabij, op het platteland kan de enige caféhouder van het dorp zijn functie 

combineren met het burgemeesterschap. Maar Frankrijk is een zeer centralistisch land. 

Vergeleken met Nederland, is een gemeente daar een bijna inhoudsloze 

aangelegenheid. 

Het ‘huiswerk’ voor een fusiegemeente ligt voor de hand. Het gaat niet om het 

krampachtig zoeken van methodes om raadsleden toch dichtbij de inwoners te laten 

functioneren. Er moet vanzelf een nieuw evenwicht ontstaan staan tussen nabijheid 

(signaleren, ombudsfunctie) en politiek-programmatische afweging door raadsleden. 

Het gaat wel om het echt ‘naar binnen halen’ van de schaalvoordelen. De fusiegemeente  

krijgt een flink deel van de agenda die belegd was op bovenlokale tafels, weer in eigen 

huis. In kleine gemeenten is op dit moment sprake van ene democratisch tekort: veel 

thema;s bewegen zich aan een abstracte waar de gemeente hooguit indirect invloed 

heeft. De democratische winst van een fusie moet worden geboekt in het daadwerkelijk 

betrekken van bevolking en stakeholders bij die thema’s. Het is een vorm van 

‘insourcing’. Het gesprek tussen raadslid en inwoner wordt minder frequent, maar het 

gaat wel over veel meer.   

 

10.3 Identiteit 

Het derde sleutelwoord dat vaak gebruikt wordt in een pleidooi voor het behouden van 

een kleinere gemeente is de lokale identiteit. Het historisch en sociaal bepaalde gezicht 

van een gemeenschap zou blijven bestaan wanneer die gemeenschap samenvalt met 

een gemeentegrens en over een eigen politieke woordvoering in de vorm van een 

gemeenteraad zou beschikken.   

We kijken eerst naar de rol van de politieke identiteit, de eigen cultuur van het lokale 

electoraat.  

Het is in Nederland hoogst ongebruikelijk om een politieke identiteit van een bevolking 

– in de zin van stemgedrag – een rol te laten spelen bij een gemeentelijke herindeling. 

Dat is heel anders dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar administratieve 
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grenzen vrij gemakkelijk getrokken worden om het electoraat van de ene of de andere 

partij te isoleren. Het Amerikaanse districtenstelsel leent zich daar ook voor.   

Als het in Nederland al hoogst ongebruikelijk is, dan zal de rol van het stemgedrag in een 

toekomstige fusiegemeente in de Bollenstreek verwaarloosbaar zijn. De streek heeft een 

vrij stevige liberale inslag, op basis van een katholiek-cultureel verleden. Verder is er een 

behoorlijke presentie van lokale partijen: vier van de gemeenten hebben lokale partijen 

(Noordwijkerhout is de uitzondering), al is de traditie van lokale partijvorming in 

Noordwijk wel veel sterker dan in de andere gemeenten. Er lijken niet echt afvallers te 

zijn: de bestaande politieke verhoudingen zullen ook in een fusieraad zichtbaar blijven. 

Overigens is het electoraat natuurlijk sterk in beweging en dat zal zo blijven. 

Politieke identiteit kan wel een rol spelen in de onderlinge bestuurlijke verhoudingen. 

Bekend fenomeen in bestuurlijk Nederland is natuurlijk het calimero-effect: een grote 

gemeente kan in de aanloop naar een fusie een nabije kleine gemeente flink vrees 

inboezemen. Een bekend voorbeeld is de fusie van Rosmalen met Den Bosch. Het 

calimero-effect was niet goed behandeld en de kiezers van Rosmalen kozen bij de eerste 

verkiezingen voor de fusieraad prompt massaal op de lokale Rosmalense partij. Die werd 

de grootste partij in de raad van Den Bosch en heeft – ook na jaren – nog steeds een 

stevige positie.     

Van een calimero-effect is in de Bollenstreek geen sprake. De vijf gemeenten verschillen 

te weinig in grootte van elkaar om zo’n effect op te roepen. Toch zijn er 

identiteitskwesties. In de afgelopen maanden heeft met name de raad van Noordwijk 

een aantal keren gewezen op een bijzonder positie; maar als het Noordwijk niet was 

geweest, was het wel een van de anderen geworden: alle vijf gemeenten hebben 

welbeschouwd een bijzondere  positie. Voor een deel heeft dat te maken met de 

‘biotopen’: de tegenstelling tussen de kust met de bijbehorende hospitality met het 

achterland en de bollencultures; de tegenstelling tussen het authentieke dorp in 

Hillegom en de verrandstedelijkte omgeving van Teylingen; enzovoort. Maar het zijn 

overzichtelijke tegenstellingen. Zelfs de nabije stad Leiden heeft al meer tegenstellingen 

en diversiteit in groepen en gemeenschapsidentiteiten binnen de poorten dan de 

Bollenstreek in z’n geheel. Pas wanneer Katwijk mee zou gaan doen aan 

fusiebesprekingen ontstaat er een wezenlijk pluriformer beeld. Hoe krijgen we toch een 

vinger achter de identiteitsbeleving in de raden? 

Wellicht is de beste weg om toch per gemeente een lijst te maken van de in hoofdstuk 1 

genoemde ‘singulariteiten’, de unica die per gemeente die bij een fusie aandacht 

behoeven of behouden moeten blijven. Zo’n lijst maakt een zakelijk en inhoudelijk 

gesprek tussen de raden mogelijk.   
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Dan komen we op de identiteit van de gemeenschap.  

Voorheen vielen ‘gemeente’ en ‘gemeenschap’ redelijk vanzelfsprekend samen. Elk dorp 

had een eigen gemeentehuis. En gemeenteraadsleden waren een soort dorpsoudste: 

mensen met een gevorderde loopbaan die soms zeer langdurig een raadszetel innamen. 

Zowel het type gemeente als het type gemeenteraadslid zijn zeldzaam geworden. 

Mensen leven tegenwoordig niet meer in één gemeenschap, maar in meer 

gemeenschappen tegelijk. Zo werkt een meerderheid van de mensen in de Bollenstreek 

met een baan niet in de woongemeente. Ze vormen netwerkrelaties tussen die 

gemeenschappen. In grote delen van het land zijn mensen flink mobiel geworden. We 

kunnen dat uitdrukken in de ‘vervangingssnelheid’ van de lokale bevolking door 

nieuwkomers: het aantal inwoners gedeeld door het aantal nieuwkomers op jaarbasis. 

Het is slechts een rekenkundig getal: het doorstroomgemiddelde wordt ook bepaald 

door langdurig ingezetenen en door geboorte en sterfte, maar op zich geeft de 

vervangingssnelheid wel te denken. 

 

 Rekenkundige vervangingssnelheid 
van bevolking door nieuwkomers in 

jaren 

Hillegom 20 

Katwijk 30 

Lisse 25 

Noordwijk 22 

Noordwijkerhout 20 

Teylingen 26 

Leiden 13 

Oegstgeest 12 

Amsterdam 14 

Urk (langzaamste van Nederland 69 

Laren (snelste van Nederland 9 

Nieuw-Lekkerland (langzaamste van Zuid-Holland) 49 

Delft (snelste van Zuid-Holland) 11 

 

We zien in deze cijferopstelling drie soorten gemeenten opdoemen. De eerste is de 

stabiele en gesloten gemeenschap, met een zeer lage vervangingsnelheid (Urk, Nieuw-

Lekkerland). De vervangingssnelheid in deze gemeenten is tot op heden stabiel. In Urk is 

het aantal nieuwkomers verwaarloosbaar. De tweede is de doorsnee-

Randstadgemeente, in de buurt van de grote steden. In deze categorie stijgt de 

vervangingssnelheid langzaam maar zeker. En de derde is de geglobaliseerde gemeente 

met veel studenten en veel expatriates (Oegstgeest, laren, Amsterdam, Leiden). Er zijn 

grensgevallen tussen de drie categorieën. Katwijk is op weg van de eerste categorie 

(gesloten en stabiele gemeenschap) naar de tweede. Noordwijkerhout en Hillegom – 

twee gemeenten die binnen de Bollenstreek toch als wat meer traditioneel gelden – 

staan dichtbij de geglobaliseerde gemeenten Oegstgeest en Leiden. De gebruikte cijfers 

zijn van 2012. Ze kunnen natuurlijk van jaar tot jaar wisselen, mede afhankelijk van 

ontwikkelingen op de woningmarkt. Maar de trend is wel duidelijk.  
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De crux van deze cijfers is dat de gemeenten in de Bollenstreek 

passantengemeenschappen aan het worden zijn. de meerderheid van de bevolking komt 

van elders en gaat op termijn ook weer vertrekken. In 2030 wordt een aanzienlijk deel 

van de bevolking van de kernen in de streek bewoond door mensen die nu nog niet 

weten dat ze dat zullen doen; die misschien nog nooit gehoord hebben van die kern. Dat 

betekent iets voor de historisch bepaalde identiteit. Identiteit is niet meer een waarde 

die inwoners onderling automatisch herkennen. De gemeenschap moet voortdurend 

nieuwkomers meenemen in die identiteit. De omvang van een gemeente zegt daarbij 

niet zo veel. De grootste gemeente van het land – Amsterdam – is een passantenstad bij 

uitstek. En uitgerekend in die stad is de identiteitsbeleving intens. Het is mogelijk zelfs 

een van de weinige plekken waar de inwoners ook echt eigenschappen aan hun 

gezamenlijke identiteit toekennen (vrijzinnig, eigenzinnig, anarchistisch, ondernemend). 

Wat Amsterdam kennelijk goed doet, is de integratie, de verwelkoming van 

nieuwkomers. Passanten gaan zich snel Amsterdammer voelen en bijdragen aan de 

gezamenlijke identiteit, zelfs wanneer ze weten dat ze over een aantal jaren weer 

vertrekken (de Engelse expatriate die toch Nederlands leert).   

De opgave voor gemeenten in de westelijke Randstad is niet zozeer het koesteren van 

een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende 

bevolking. Er is vraag naar een ‘welcoming program’ voor al die passanten, zodat ze snel 

horen hoe het zit met participatiemogelijkheden in sport en cultuur, wat de 

mogelijkheden zijn voor ondernemerschap, wat er van hen verwacht wordt in 

burgerschap en vrijwilligerswerk, hoe het onderwijssysteem in elkaar zit, wat de 

veiligheidsmoraal is, en noem maar op. En dat ‘welcoming program’ moet inderdaad 

ook een beetje in het Engels, want het aantal anderstaligen blijft maar toenemen. 

Universiteitssteden hebben al dat soort programma’s voor eerstejaars studenten. Maar 

naarmate de verhuismobiliteit blijft toenemen en de tegenstellingen tussen stad en 

omgeving kleiner worden, neemt de behoefte aan ‘welcoming’ ook buiten de 

campussen toe. De vorming van een fusiegemeente is een goede aanleiding om zo’n 

programma eens goed op poten te zetten.  

 

En intussen blijven kleinere, hechte gemeenschappen met een eigen gezicht gewoon 

bestaan. De Kooi in Leiden, de Jordaan in Amsterdam, De Engel en De Zilk in de 

Bollenstreek. Maar die hebben geen eigen gemeenteraad nodig om toch een eigen 

positie te houden.  
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Nawoord 

 

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 

hebben – onder warme belangstelling van de gemeenteraad van Katwijk – afspraken 

gemaakt over strategische samenwerking. De afspraken hebben een horizon van 10 tot 

15 jaar en zijn van groot belang voor bevolking, economie en bestuur van de streek. In 

de achterliggende pagina’s is verslag gedaan van een onderzoek naar de vorm waarin 

deze afspraken gerealiseerd kunnen worden. Daartoe is de deskundigheid ingezet van 

omstreeks 50 beleidsdeskundigen en 30 partnerorganisaties uit de streek.  

De eerste conclusie van deze raadpleging is dat de basis voor een koersvast bestuur in 

een samenhang binnen de Bollenvijf ligt. Er lopen tal van operationele en strategische 

relaties vanuit de Bollenvijf naar andere gemeenten – met Katwijk voorop, maar ook 

naar gemeenten buiten de streek – maar in het licht van de geografische, de sociaal-

culturele en de economische cohesie en in het licht van de gezamenlijke opgaven, is de 

basis een samenwerking van de vijf. De metafoor is in zwang gekomen over de vijf die 

gezamenlijk een huis bouwen. Dat gezamenlijke huis is de uitvalsbasis voor de banden 

met een veel grotere buitenwereld.    

De tweede en breed gedragen conclusie van dit onderzoek is dat uitvoering van de 

strategische afspraken voor de ‘Bollenvijf’ alleen kans van slagen heeft wanneer er een 

eenduidige bestuurlijke aansturing op streekniveau gaat plaatsvinden. Een ambtelijke 

fusie van de vijf is – zeker op afdelingsniveau - zinvol en wenselijk, maar niet als 

antwoord op de strategische opgaven van de streek. En dat geldt ook voor een 

netwerkgewijze samenwerking van  gemeenten: zinvol, maar geen antwoord op de 

uitdagingen in strategische zin. De sleutel ligt bij een samenhangende bestuurlijke 

aansturing.  

In het rapport zijn twee varianten aan de orde gesteld waarmee de gezamenlijke 

strategie gestalte kan krijgen.  

Voor deskundigen en maatschappelijke partners is een fusie van de Bollenvijf de meest 

logische en vanzelfsprekende oplossing. Met een fusie zijn optimale omstandigheden 

gecreëerd om de regie over de toekomst van de streek in eigen hand te houden. Het 

probleem van deze oplossing is dat een fusie niet correspondeert met de politieke 

actualiteit. In maar twee van de vijf raden kan een fusie op steun rekenen.         

De variant van een Bollenraad correspondeert goed met de actualiteit in de andere drie 

raden. Een Bollenraad komt tegemoet aan de wens om zowel vergaand en niet-

vrijblijvend samen te werken, als om de positie van een afzonderlijke gemeente te 

behouden.  

Van een fusie zijn natuurlijk talloze voorbeelden uit het land beschikbaar. Het algemene 

beeld bij de buitenwacht (maatschappelijke partners, andere overheden) is dat een 

gemeente in een fusietraject twee of drie jaar nodig heeft om zichzelf te organiseren. 

Daarna komt die gemeente veel sterker terug in het strategisch debat en veel meer 

toegerust voor regievoering dan voorheen.  
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Van een Bollenraad zijn geen kant-en-klare voorbeelden beschikbaar. Een raad zoals in 

dit rapport besproken, lijkt op de aanpak in de Drechtsteden, maar leereffecten uit die 

regio zijn al in de voorgestelde Bollenraad verwerkt. Een Bollenraad zou voor Nederland 

een unieke vorm van verlengd lokaal bestuur zijn. Ondanks de nieuwheid, moeten de 

slaagkansen van een Bollenraad behoorlijk worden geacht. Organisatorisch is het 

allemaal wel te doen. Doorslaggevend is vooral de politieke wil om er een succes van te 

maken.  

Voor de politieke actualiteit is het van belang dat de twee varianten elkaar niet 

uitsluiten. Met alle samenhang en goede wil die er is op dit moment is in de streek, zou 

een gezamenlijke keuze voor één van beide varianten toch als een opgelegd pandoer 

ervaren worden. Er ligt nu echt een keuze voor uit twee levensvatbare opties, die elkaar 

niet uitsluiten. Twee of meer gemeenten kunnen besluiten tot fusie, de anderen tot 

zelfstandig blijven – en toch gezamenlijk een Bollenraad in gaan. Dat laat zich 

organisatorisch wel uitwerken.  

Een laatste conclusie uit dit rapport is dat de ‘set-up’ voor een politieke keuze niet meer 

wezenlijk gaat veranderen. De resultaten van de raadpleging van deskundigen en 

stakeholders zijn duidelijk. De druk van andere overheden is dat ook. En bovenal is de 

urgentie om het lokaal bestuur goed toe te rusten op de moeilijke omstandigheden en 

de uitdagingen van de komende jaren voldoende gearticuleerd. Dat beeld gaat niet 

meer veranderen. Nieuw onderzoek zal hooguit in de nuances verschil maken. En uitstel 

van besluitvorming zal eerder leiden tot verlenging van de periode van onzekerheid dan 

tot een ander klimaat voor de besluitvorming.    

We kunnen vaststellen dat de noodzakelijke politieke besluitvorming thans optimaal 

ondersteund is: met het naast elkaar staan van twee opties die elkaar niet uitsluiten is 

een zeker politiek ‘gemaksarrangement’ gecreëerd. Zowel de wens van de vijf tot 

intensieve en niet-vrijblijvende samenwerking al de divergentie tussen de vijf als het 

gaat om de vraag naar fusie of zelfstandigheid, kunnen nu gehonoreerd worden.     
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BIJLAGE 1 

 

 

 

DE BESTUURSOPDRACHT VOOR ONDERZOEK NAAR 
SAMENWERKINGSVARIANTEN 
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Bestuursopdracht: intensievere samenwerking in de Duin- en 
Bollenstreek; een studie naar samenwerkingsvormen.  
 

 
 
Inleiding 

In de Bollenvijf is het initiatief genomen voor een verdere intensivering van de intergemeentelijke 
samenwerking. Op 2 oktober 2012 is in de gemeenteraden van Teylingen, Lisse, Hillegom en 
Noordwijk per raadsuitspraak afgesproken dat daarbij allereerst de inhoud aan de orde moet 
komen, en wel in strategische zin: de gezamenlijke opgaven van de vijf gemeenten op vijf 
beleidsterreinen voor een periode van tien tot vijftien jaar. Noordwijkerhout heeft zich hier op een 
later tijdstip bij aangesloten. Deze inhoudelijke discussie is door de raden gevoerd tijdens de 
radenconferentie van 14 februari 2013. 

 
De uitkomst van de radenconferentie is niet vrijblijvend en is ook niet het slot van de discussie. 

Deze bestuursopdracht beschrijft het vervolg: de uitwerking van de samenwerkingsvormen (ook 
wel aangeduid als modaliteiten) van samenwerking. Het vertaalt de wens van de raden in een 
concrete uitwerking van de colleges aan de stuurgroep. In de klankbordgroep is afgesproken dat de 
bestuursopdracht deel uitmaakt van het raadsbesluit.  

 
Het onderzoek gaat in op de volgende thema’s: 
 Openbare orde en veiligheid 
 Ruimtelijke Ontwikkeling 
 Economische Zaken en Toerisme 
 Infrastructuur 
 Sociale domein 

Daar waar relevant wordt binnen deze thema’s aandacht besteed aan Natuur, water en landschap. 
Ook wordt aandacht besteed aan het aspect duurzaamheid als leidraad binnen alle thema’s (zie 
Slotverklaring van de radenconferentie). 
 

Parallel aan dit traject loopt het traject van de decentralisatiebrief van de minister van 
Binnenlandse Zaken gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de parlementaire discussie hierover kan worden verwacht dat de colleges en raden 

een voorstel over het “congruente samenwerkingsgebied”, relevant voor de decentralisatie van 
rijkstaken op het sociale domein, zullen ontvangen. Mogelijk wordt daarin aangegeven dat 
daarover voor 31 mei 2013 gerapporteerd dient te worden aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. 
 
 

 
 
 
Doelen 
 

Wie Wat 

De gemeenteraden dragen 
op 

- om de afspraken van optimale samenwerkingsvormen te 

voorzien; 

- daarbij te putten uit de samenwerkingsvormen genoemd in het 
Berenschot‐rapport en aan te geven welke samenwerkingsvorm 

dan wel combinatie van samenwerkingsvormen - per afspraak 
operationeel het meest effectief is; 

- de samenwerkingsvormen te toetsen op hun 

toekomstbestendigheid en robuustheid in het licht van de 
financiële toekomst van het lokaal bestuur en in het licht van 

regelgeving van andere overheden; 

- voor 1 oktober 2013 een bestuurlijke reactie ‐ bestaande uit 

discussie en besluitvorming in de gemeenteraden van de 
Bollenvijf ‐ op de samenwerkingsvormen mogelijk te maken; de 

uitwerking van de samenwerkingsvormen wordt daartoe 

aangereikt vóór het zomerreces van 2013; 

- per samenwerkingsthema te identificeren en te consulteren de 

relevante stakeholders en maatschappelijke partners – daaronder 
begrepen professionele organisaties als instellingen voor zorg en 
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Wie Wat 

onderwijs, de veiligheidsregio, ondernemersverenigingen en 
bedrijven, bewonersorganisaties en (koepels van) verenigingen 
voor sport en cultuur. 

 
De colleges willen 

 

- dat per beleidsterrein de samenwerkingsvormen worden 

beschreven die maximaal bijdragen aan de realisatie van de 
gestelde doelen en afspraken in de positionpapers zoals die door 
de gemeenteraden zijn vastgesteld (dd. 4 april 2013);  

- dat de samenwerkingsvormen uit het Berenschot-rapport daarbij 

een hulpmiddel zijn. Andere, niet genoemde 
samenwerkingsvormen of een combinatie van 

samenwerkingsvormen kunnen ook de best passende zijn;  

- dat de uit te werken samenwerkingsvormen aansluiten op de 

strategische ambities van het betreffende thema zoals verwoord 
in de afspraken in de position papers op dat thema;  

- dat per thema een keuze wordt gemaakt uit een aantal van te 

voren bepaalde samenwerkingsvormen die nader worden 
beschreven. In de beschrijving staat in ieder geval: 
 de voor- en nadelen van de samenwerkingsvorm; 
 kritische succesfactoren om de samenwerkingsvorm 

succesvol te laten zijn; 
 een weging van:  

o complexiteit van de samenwerkingsvorm 
o de democratische legitimiteit 
o de bestuurlijke slagkracht 
o de financiële consequenties en efficiencyvoordelen 

o doorlooptijd om tot operationalisering van de 
samenwerking te komen 

- dat er wordt beschreven of van een bestaande samenwerkings-

vorm op het betreffende thema gebruik kan worden gemaakt; 

- dat bij de uitwerking van de samenwerkingsvormen collegeleden 

en raadsleden worden betrokken, waarbij gedacht wordt aan 
dezelfde werkwijze/samenstelling als bij de gehouden 
broeisessies in het kader van de gehouden radenconferentie; 

- dat als onderdeel van het proces de betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld, ondernemers en andere 

stakeholders en de inwoners (via een maatschappelijk debat) 
gewaarborgd is.  

 
 
 
 

Resultaat op hoofdlijnen 
De raden ontvangen vóór het a.s. zomerreces een rapport met de uitwerking van de 
samenwerkingsvormen en  zijn in staat om vóór 1 oktober 2013 een weloverwogen besluit te 

nemen over de wijze waarop zij vorm en inhoud aan de intensievere samenwerking in de 
Bollenstreek geven.  
 

Resultaat randvoorwaarden (TGKIO) 
Tijd  
Einddatum is aanlevering vóór de aanvang van het zomerreces 2013.   
 
Geld  
Verdeelsleutel van de kosten is op basis van inwoneraantal (peildatum 1 januari 2012).  
 

Kwaliteit  
De beschreven aanpak en het eindrapport moeten antwoord geven op de geformuleerde 
doelstellingen. 
 

Informatie  
Het is van belang dat er een permanente bewaking van de actualiteiten op rijks- en provinciaal 
niveau bestaat. Het kabinetsbeleid op het sociaal domein wordt thans in acties omgezet, waardoor 

keuzes in de gemeentelijke aanpak mogelijk beïnvloed worden door besluitvorming op Rijks- en/of 
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provinciaal niveau. Daarnaast kan de discussie over de positie en rol van Holland Rijnland van 

invloed zijn.  
 
Organisatie 
De gemeentesecretarissen zijn ambtelijk opdrachtnemer voor het proces waarbij zij in nauw 
overleg optrekken met de regiocoördinatoren. De uitvoering van de bestuursopdracht wordt 
grotendeels “in eigen beheer gedaan”.  Voor procesbegeleiding en op ad hoc basis wordt een 

beroep gedaan op externe expertise. Bij de uitwerking is het in ieder geval van belang dat in het 
proces tenminste worden betrokken de beleidsmedewerkers en regiocoördinatoren van de 
onderscheidene gemeenten.  
 
Risico’s 

- De ambities zijn hoog en de tijd is zeer krap. Bij het vasthouden aan de deadline, zonder de 

ambities bij te stellen is het risico dat de kwaliteit van het product onvoldoende is.  

- Het staat vast dat de opdracht niet haalbaar is wanneer colleges en raden verlangen dat de 

vergadercyclus en aanlevering van stukken volgens vastgesteld schema plaatsvindt. Flexibiliteit 

van aanlevering van stukken en vergaderstructuur is vereist.  

- De reikwijdte van deze bestuursopdracht kan nog beïnvloed worden door de behandeling van 

de Slotverklaring en de gewijzigde positionpapers in de raden op 4 april 2013.  

- Mocht gemeente Katwijk besluiten deel te nemen aan het proces, dan kan dit een vertraging in 

het proces betekenen. De gemeenteraad van Katwijk zal immers ook de al door de vijf raden 
vastgestelde stukken moeten behandelen en omarmen.  

- De betrokkenheid van maatschappelijke partners en inwoners moet plaatsvinden onder een 

grote tijdsdruk. Het risico is dat deze consultatie te beperkt zal zijn om een representatief 
beeld te geven en volledig te zijn.  

- Dit alles vraagt om een strakke procesbegeleiding. 
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BIJLAGE 2 

 

 

 

DE INPUT VOOR DE WORKING PARTIES 

Handreiking en checklist voor de ‘working parties’ op de vijf thema’s 
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Verkennende notitie Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek 

Handreiking en checklist voor de ‘working parties’ op de vijf thema’s 

 

Blaauwberg, 2 april 2013 

 

 

 

 

 

De radenconferentie van de Duin- en Bollengemeenten van 14 februari 2013 (het 

Valentijnsberaad) krijgt een concreet vervolg, inmiddels vervat in een 

bestuursopdracht. De position papers voor het Valentijnsberaad en de daarop 

volgende afspraken vormen daarvoor de basis. Er is inmiddels een werkstructuur 

(met vijf ‘working parties’ op de vijf thema’s van het Valentijnsberaad) in de maak 

om die afspraken uit te werken.  

 

De opdracht: vijf ‘working-parties’ hebben de opdracht per thema tenminste 

twee samenwerkingsvarianten uit werken. Als uitgangspunt dient de  

bestuursopdracht van maart 2013 en als toetsend kader de vastgelegde 

samenwerkingsafspraken per thema. 

De ‘working parties’  kunnen daarbij zeer wel een voorkeur uitspreken voor een 

van die twee (of meer). Maar ook de ‘niet-voorkeur’ moet zo worden uitgewerkt, 

dat er een transparante redenering over mogelijk is. De gedachte is dat de 

gemeentebesturen de beschikking krijgen over scenario’s, die een keuze mogelijk 

maken en consequenties – negatief of positief – van die keuzes inzichtelijk maken. 

 

Deze verkennende notitie dient als handreiking en checklist voor die 

werkstructuur en is een aanvulling op de position papers van de conferentie van 

14 februari 2013. 

 

Het rapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek (Berenschot, 2012) 

bespreekt negen mogelijke samenwerkingsvormen voor de 

Bollenstreekgemeenten. Het is nu aan de orde voor elk van de domeinen uit de 

position papers na te gaan wat de beste samenwerkingsvorm is. 

 

Deze verkennende notitie biedt daarvoor het afwegingskader aan de hand van: 

1. mogelijke samenwerkingsvarianten (op basis van het Berenschot-rapport) 

2. een actualisering van de tekst uit de position papers over de bestuurlijke 

omgeving 

3. enkele voorbeelden van elders 

4. een checklist voor het uitwerken van de samenwerkingsvorm op de vijf thema's 

van de radenconferentie van 14 februari, op basis van de criteria uit de 

bestuursopdracht. 
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1. Samenwerkingsvarianten 

 

 

 

We behandelen eerst kort de negen samenwerkingsverbanden uit het 

Berenschot-rapport. Om meerdere redenen zijn de eerste vijf daarbij feitelijk niet 

relevant (toelichting volgt hieronder). De negende variant is samengaan 

(herindelen). Varianten 6, 7 en 8 krijgen in onderstaande toelichting derhalve de 

meeste aandacht. 

 

De varianten uit het Berenschot-rapport zijn niet uitputtend of compleet. We 

vullen ze hieronder aan om tot een min of meer dekkend overzicht te komen. 

 

Het gaat bij onderstaand overzicht niet om een kant-en-klaar receptenboek. Het 

volstaat niet om per domein uit de radenconferentie van 14 februari aan te geven 

dat samenwerkingsvariant 6 of 7 het beste past. Argumentatie, maar ook nadere 

uitwerking zijn nodig. Deze notitie biedt daarvoor aanknopingspunten.  

 

 

1.1 Zelfstandige gemeenten 

 

De eerste vorm die het Berenschot-rapport noemt is feitelijk geen 

samenwerkingsvorm, maar behelst volledig autarkische gemeenten, zonder 

samenwerkingsverbanden. Er is feitelijk geen gemeente in Nederland meer waar 

dit nog geldt. Ook in de Bollenstreek kennen de gemeenten al verschillende 

samenwerkingsverbanden (zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst). De 

conferentie van 14 februari sprak uit die samenwerking op in elk geval een aantal 

terreinen te intensiveren. 

 

 

1.2 Kennis delen 

 

Ook de tweede Berenschot-variant - kennis delen als meest lichte vorm van 

samenwerking - is om dezelfde reden al niet meer relevant. Kennis delen is niet 

het juiste ambitieniveau en vaak al staande praktijk. De realiteit is al verder 

voortgeschreden, bijvoorbeeld via de activiteiten die de gemeenten in het 

verband van Holland Rijnland al samen doen. 

 

 

1.3 Samenwerking op bedrijfsvoering 

 

Ook hier zijn in de praktijk al door enkele Bollenstreekgemeenten stappen gezet 

(gezamenlijke afdeling P&O, belastingsamenwerking). Het inhoudelijke idee is 

gelijk aan dat van een Shared Service Center (zie 1.5): ondersteunende taken 

organiseren vanuit één organisatie voor de vijf gemeenten. Daarbij zijn 
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schaalvoordelen aan de orde (kwaliteitswinst, efficiencywinst), maar blijft 

inhoudelijke en strategische samenwerking uit beeld. Tot op heden is in de 

Bollenstreekgemeenten gewerkt met een variant op de 

centrumgemeenteconstructie: gezamenljke taken zijn van geval tot geval bij één 

van de gemeenten ondergebracht. 

 

 

1.4 Samen inkopen 

 

Inkoop is onderdeel van de bedrijfsvoering. Feitelijk is dit geen 

samenwerkingsvorm, maar een manier om inkoopvoordeel te behalen. Dat kan 

uiteraard de nodige voordelen met zich meebrengen, met samenwerken op 

strategie of inhoud heeft het niet zo veel te maken. Momenteel is er al 

inkoopsamenwerking en zijn in de praktijk al door enkele Bollenstreekgemeenten 

stappen gezet. 
 

1.5 Shared service center 

 

Zie 1.3, met als toevoeging dat ten opzichte van samenwerking in de 

bedrijfsvoering bij een Shared Service Center ook verandering van 

werkgeverschap aan de orde is (er komt dan een aparte organisatie voor 

ondersteunende taken en diensten).  

 

 

1.6 Samen en toch apart (SETA) 

 

Samen en toch apart: er komt één ambtelijke organisatie (al dan niet op 

onderdelen), maar de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft een zaak 

van de afzonderlijke gemeenten. Er komt een heldere scheiding tussen 

bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden. De ambtelijke organisatie (of 

delen daarvan) werkt (werken) voor vijf gemeentebesturen, die in de meest 

vergaande SETA-vorm alleen nog een eigen, beperkte staf overhouden voor 

coördinatie, het ondersteunen bij het opstellen van opdrachten, de controle en 

griffietaken. 

 

SETA kan in veel verschillende vormen. Feitelijk is de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst er ook een voorbeeld van. Dat model kan op verschillende beleidsterreinen 

worden gevolgd. Stationering kan dan plaatsvinden op een centraal punt, maar 

ook verspreid over de verschillende gemeentehuizen. Gemeenhuis A is dan het 

beleidscentrum voor economie, gemeentehuis B voor infrastructuur, et cetera. 

 

Het kan ook in veel verschillende gradaties. Het kan gaan om het samenvoegen 

van de gehele ambtelijke organisatie (met uitzondering van een kleine staf voor 

de gemeentebesturen en de griffie), maar ook om samenvoeging op onderdelen 

(zoals voor de sociale dienst al het geval is). Bij het samenvoegen op onderdelen is 

versnippering natuurlijk iets om voor te waken. 

 



104 
 

Bij deze variant ontstaat een gezamenlijke beleidsvoorbereiding en -uitvoering, 

waarbij voordelen zijn te behalen als het gaat om kennis, kwaliteit en mogelijk 

efficiency. Gezamenlijke beleidsvoorbereiding hoeft geen uniformiteit te 

betekenen. Politiek-bestuurlijk kunnen er immers verschillen tussen de 

gemeenten zijn, waar bij de beleidsvoorbereiding vorm aan gegeven wordt. 

Vanuit de gezamenlijk voorbereiding kunnen er toch verschillen in beleid vorm 

gegeven worden tussen gemeente A en B. 

 

 

1.7 Gezamenlijke beleidsvoering 

 

Inhoudelijk hetzelfde als 1.6, maar dan zonder vergaande organisatorische 

consequenties. De gemeenten blijven afzonderlijke organisaties en werkgevers, 

maar formeren wel intergemeentelijke beleidsteams. Zie verder 1.6. 

 

1.8 Coördinerend wethouderschap 

 

Bij de samenwerkingsvarianten onder 1.6 en 1.7 ging het om aanpassingen in de 

ambtelijke organisatie. Bij het coördinerend wethouderschap is aanpassing van de 

bestuurlijke organisatie aan de orde. 

 

Het coördinerend wethouderschap is een variant op de federatie-gemeente van 

Elzinga. In een federatie-gemeente worden de gezamenlijke taken waar de vijf 

gemeenten voor staan onderling verdeeld. Daarbij wordt gestreefd naar 

gelijkluidende uitvoering. De vijf gemeenten dragen dus ook bevoegdheden over 

aan de uitvoerende gemeente.  

 

Berenschot gaat in haar rapport niet zover en spreekt alleen van bestuurlijk 

trekkerschap, een veel lichtere variant. Maar dat lijkt een ineffectieve vorm en 

dan komt het coördinerend wethouderschap neer op het voorzitterschap van een 

portefeuillehoudersoverleg. Dat kan waardevol zijn, maar wil een coördinerend 

wethouder echt effectief kunnen zijn, dan moet hij of zij wel degelijk een mandaat 

hebben namens de andere gemeenten. Dat zou kunnen in de vorm van 

opdrachtnemerschap: de vijf raden geven de coördinerend wethouder de 

opdracht tot een gezamenlijk beleidsvoorstel te komen op onderwerp x of y. 

Potentieel nadeel daarvan is de staatsrechterlijke onduidelijkheid (de raad geeft 

immers normaal gesproken opdracht aan het eigen college), het feit dat het 

tussen de raden veel afstemming vergt (gezamenlijke opdrachtformulering) en het 

ad hoc karakter van de samenwerking (op specifieke en overzichtelijke thema’s en 

projecten).  

 

Het blijft daarmee enigszins onduidelijk hoe een coördinerend wethouder 

effectief kan opereren, wanneer dat niet leidt tot overdracht van bevoegdheden. 

Daarmee ontstaat een interessant beeld: een gezamenlijke uitvoerende macht, 

met in dit geval vijf wetgevende machten (de vijf gemeenteraden). Een 

coördinerend wethouder lijkt daarmee onder deze variant te leiden tot één 

uitvoerende macht voor de vijf gemeenten. Dat leidt tot een eindbeeld waar 
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staatsrechtspecialisten hun tanden op kunnen stukbijten (want wie vult dan de 'b' 

in het college van b&w in?): 

 één college van wethouders voor de vijf gemeenten 

 vijf burgemeesters als voorzitter van de gemeenteraden 

 vijf gemeenteraden. 

 

Berenschot laat overigens ook de vraag onbeantwoord wat een coördinerend 

wethouderschap voor de ambtelijke organisatie betekent. Maar een coördinerend 

wethouderschap zal toch ten minste niet zonder gezamenlijke beleidsvoering 

kunnen (zie 1.7). In de praktijk zal een coördinerend wethouderschap in de 

intergemeentelijke samenwerking daarom een stap verder gaan dan gezamenlijke 

beleidsvoering (1.7) of het SETA-model (1.6). Het SETA-model kan functioneren 

zonder coördinerend wethouder, maar andersom waarschijnlijk niet. 

 

 

1.9 Samengaan (herindelen) 

 

Behoeft hier geen nadere toelichting.  

 

 

1.10 Overzicht ambtelijk en bestuurlijk samenwerken: mogelijkheden en matrix  

 

De Bollengemeenten zijn niet de eerste die nadenken over vergaande 

samenwerking zonder herindeling. Er zijn inmiddels veel voorbeelden van allerlei 

varianten van intergemeentelijke samenwerking. Een recent rapport van de VNG 

(Grip op Samenwerken, november 2012) noemt als samenwerkingsverbanden: 

 shared service center - zoals de Kempengemeenten (ondersteunende diensten, 

personeel & organisatie en Intergemeentelijke Sociale Dienst van Bergeijk, Bladel, 

Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierde), Servicepunt71 (interne 

bedrijfsvoeringstaken voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) en 

De Kompanjie (gezamenlijke ambtelijke organisatie Pekela en Veendam) 

 openbare lichamen op basis van een Wgr - zoals Rivierenland, Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband Midden Holland, Holland Rijnland, de BEL-combinatie 

(Blaricum, Eemnes en Laren), Gooi- en Vechtsreek 

 gemeenschappelijke organen op basis van de Wgr - zoals de gemeenschappelijke 

regeling onderwijsbeleid Walcheren of de bestuurlijke samenwerking 

Stedendriehoek 

 de centrumgemeente op basis van de Wgr - zoals Losser-Enschede, Amstelveen-

Aalsmeer,  Ten Boer-Groningen en Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (de 

BOCE-gemeenten) 

 netwerkconcept - zoals Zwolle Kampen Netwerkstad, Netwerkconcept 

Drechtsteden, Juridisch overleg Netwerkstad Twente. 

 

Dat lijkt een flinke baaierd aan samenwerkingsmogelijkheden, maar in feite komt 

het neer op twee richtingen, die ook aansluiten bij de mogelijkheden onder 1.5, 

1.6, 1.7 en 1.8: 
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 veranderingen in de ambtelijke organisatie, in zijn geheel of op onderdelen 

(openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, centrumgemeente of shared 

service center - allemaal varianten op het SETA-model), met een collegiaal bestuur 

op basis van afvaardiging uit de gemeentebesturen en -raden (bijvoorbeeld met 

een dagelijks en algemeen bestuur) 

 veranderingen in de bestuurlijke organisatie (netwerkconcept). 

 

Bij veranderingen in de ambtelijke organisatie is vervolgens nog een onderscheid 

zichtbaar in gemeenten die vooral inzetten op organisatorische samenwerking in 

de bedrijfsvoering en ondersteunende diensten – zoals Servicepunt71 – en 

gemeenten die ook kiezen voor beleidsinhoudelijke organisatorische 

samenwerking. 

 

Daarmee ontstaat de volgende mogelijkhedenmatrix: 

 

BESTUURLIJK OF AMBTELIJK  

 

BEDRIJFSVOERING OF 

INHOUDELIJK  

ALLEEN VERANDERINGEN IN  

AMBTELIJKE ORGANISATIE 

OOK VERANDERINGEN IN 

BESTUURLIJKE 

ORGANISATIE 

 

BEDRIJFSVOERING 

 

Shared Service Center 

Centrumgemeente 
- 

 

BELEID 

SETA 

(openbaar lichaam; 

gemeenschappelijk 

orgaan; centrum- of 

gastheergemeente) 

Netwerkconcept; 

coördinerend 

wethouderschap; 

herindelen 

 
 

 

2. Bestuurlijke omgeving 

 

 

 

Over de bestuurlijke omgeving waarin de discussie over intensivering van de 

intergemeentelijke samenwerking plaats vindt, is in de ‘position papers’ al het 

nodige gezegd. We kunnen hier volstaan met een paar actualiserende 

opmerkingen. 

 

Ten eerste. De Minster van BZK heeft in eerste instantie een koppeling 

aangebracht tussen de noodzaak voor gemeenten om schaal te maken vanwege 

de decentralisaties in het sociaal domein enerzijds en de voorkeur van het kabinet 

om op termijn vooral 100.000+-gemeenten te laten ontstaan anderzijds. Mede 

onder druk van de VNG, is die koppeling inmiddels van tafel. Het kabinet blijft – 

op papier – voorstander van het ontstaan van grotere gemeenten, maar zal de 

decentralisaties niet meer gebruiken als een instrument voor een algehele 
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opschaling. Dat betekent dat vergaande samenwerking in het sociaal domein niet 

meer gezien hoeft te worden als een opmaat naar een intergemeentelijke fusie.  

 

Ten tweede. De Provincie Zuid-Holland heeft laten weten waardering te hebben 

voor de initiatieven van de streek om nauwere samenwerking te komen en om die 

reden af te zien van het in gang zetten van een arhi-procedure. Ook de eerste stap 

in die procedure – een formele aanwijzing dat de samenwerking geïntensiveerd 

moet worden – wordt niet gezet. In plaats van de arhi-procedure, zal 

‘partnerschap’ de relatie tussen provincie en gemeenten typeren: actieve 

bemoeienis en actieve dialoog. Het gesprek met de provincie daarover begint 

binnen zeer kort.  

 

Ten derde. De Commissaris van de Koningin heeft vanuit zijn eigen bevoegdheid in 

benoemingsprocedures van burgemeesters laten weten over te willen gaan tot 

vervulling van de vacatures in de Bollenstreek, gezien de vorderingen die de 

streek maakt met de samenwerking. De profielschets voor de (vier) nieuwe 

burgemeesters hangt samen met de organisatiestructuur zoals die in de streek 

gaat vorm krijgen, zowel op het niveau van de individuele gemeenten als op het 

niveau van hun samenwerkingsverband. De feitelijke start van de procedure kan 

dus plaats vinden na of rondom de besluitvorming over de 

samenwerkingsvormen. In die zin is de streek zelf regisseur over het tijdstip 

waarop de procedures starten.  

 

Ten vierde. Sinds januari is het begrip ‘congruentie’ terug in het bestuurlijk 

discours. Met congruentie wordt bedoeld dat samenwerkingsverbanden in 

verschillende domeinen geografisch zo vele mogelijk moeten samenvallen. Het 

begrip is bijvoorbeeld stevig aan de orde geweest bij de vorming van de 

Veiligheidsregio’s. Gebieden waar de grenzen van de samenwerkingsverbanden 

van gemeenten, politie, brandweer en ggd niet samenvallen, hebben bij 

rampenbestrijding en veiligheidsbeleid een forse handicap.  

 

Het begrip congruentie is door de ledenbrief van de VNG van januari weer 

teruggebracht in het discours (zie daarover ook de ‘position papers’). 

Achtergerond daarvan is dat je, als je samenhang en democratische legitimatie 

van verschillende samenwerkingsrelaties goed wilt regelen, je niet steeds weer 

moet hoeven af te vragen waar ook al weer de geografische grens ligt van een 

relatie.  

 

Het congruentiebegrip is omstreden geraakt, nadat de Minister van BZK het heeft 

over genomen. Er ligt nu de verdenking op dat congruentie toch een opmaat is 

naar herindeling.  

 

Het is zaak het congruentiebegrip weer terug te halen naar de oorspronkelijke 

inzet: eenvoud, helderheid, effectiviteit en efficiency brengen in het netwerk van 

bestuurlijke relaties. Onder de Bollenvijf zijn op dit moment omstreeks 60 

subregionale en bi- of trilaterale samenwerkingsverbanden, dat is dubbel zoveel 

als normaal is voor een gebied van deze omvang. Het geeft aanleiding tot veel 
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bestuurlijk ‘gedoe’. Congruentie staat in zekere zin tegenover het cafetariamodel, 

waarin gemeenten op ad hoc basis afspraken maken over operationele 

onderwerpen. Het cafetariamodel ook toehalen naar strategische kwesties die 

uiteindelijk de toekomst van de streek bepalen, zou een niet te managen en niet 

te legitimeren fruitmand van dwarsverbanden leggen. Het is een redelijke eis aan 

de discussie over de vormen voor strategische samenwerking dat het om een 

congruent gebied gaat.  

 

Het spreekt daarbij vanzelf dat niet alle strategische kwesties binnen dat gebied 

belegd zullen worden. Het sociaal domein draagt daar goede voorbeelden van 

aan. Sommige voorzieningen zijn zo specialistisch, dat ze niet beschikbaar komen 

op het niveau van de Duin- en Bollenstreek, maar op het niveau van Holland 

Rijnland of zelfs op landelijk niveau. Het betekent wel dat de Duin- en 

Bollenstreek als congruent gebied met één stem meepraat over het aansturen van 

ook deze voorzieningen. 

 

Ten vijfde. Holland Rijnland heeft recent een actuele indicatie afgegeven over de 

financiële betekenis van de drie decentralisaties. De rijksmiddelen die nu in de zes 

gemeenten in de Duin- en Bollenstreek besteed worden aan het werkterrein van 

de drie decentralisaties, worden aan de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds toegevoegd. Die uitkering gaat daardoor zo goed als verdubbelen. 

In combinatie met wat er nu al op de gemeentebegrotingen staat voor het sociaal 

domein, maakt dat de gemeentebesturen tot een dominante speler. De adder 

onder het gras is de bezuiniging. Op dit moment bedraagt de inzet van 

rijksmiddelen voor de drie activiteiten in de Duin- en Bollenstreek € 233 miljoen. 

Daarop wordt 25 procent bezuinigd, er komt € 175 miljoen mee via het 

gemeentefonds. Of dat genoeg is om recht te doen aan de kwetsbare mensen 

waar het om gaat, hangt in de kern af van politiek keuzes over wat kwetsbaar is. 

Wanneer we 10 procent van de bevolking van de Duin- en Bollenstreek als 

kwetsbaar betitelen, is er een gemiddeld bedrag van iets minder dan € 10.000 per 

individu per jaar beschikbaar. Dat is iets meer dan de gemiddelde kosten voor 

persoonlijke verzorging (€ 8000, een wmo-verstrekking), maar minder dan een 

bijstandsuitkering (€ 14.500).  

 

Dergelijke getallen maken eens te meer duidelijk voor wat voor soort opgaven het 

lokaal bestuur komt te staan. Hoe eerder de uitvoeringsorganisatie er klaar voor 

is, hoe beter het is.  

 

Tot zover deze korte actualisering van de context, zoals in de ‘position papers’ 

beschreven. We kunnen er de volgende conclusies aan verbinden. 

 

 De trend aan kabinetszijde naar grotere gemeenten en naar grote 

decentralisatiepakketten is overduidelijk. Het gaat bij de gemeenten de komende 

jaren om ‘groot veel taken’. De situatie die elders in Europa nog wel bestaat voor 

gemeenten – klein, maar ook niks te doen – is helemaal uit beeld. Ook 

congruentie – begrepen als een aanpak van strategische kwesties binnen een 

sociaal, economisch en bestuurlijk samenhangend gebied – is ook helemaal terug. 
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 De ‘winst’ van de laatste twee maanden is dat er de nodige 

onderhandelingsruimte is. Met name de respons van de Provincie Zuid-Holland 

maakt duidelijk dat de door de Bollenvijf gekozen strategie om zelf in beweging te 

komen en regie te gaan voeren, vruchtbaar is. De streek is ver verwijderd van alles 

wat op een aanwijzing lijkt. Het komt er nu op aan dat zo te houden en 

voortvarend invulling te geven aan de regie, ook bij de uitwerking van de 

samenwerkingsvormen.      

 

          

3. Voorbeelden van elders 

 

 

 

In paragraaf 1 zijn verschillende voorbeelden met bijbehorende gemeenten 

genoemd. Deze paragraaf neemt enkele voorbeelden kort door: 

 het netwerkconcept (Drechtsteden) 

 één ambtelijke organisatie (SETA, in de BEL-gemeenten) 

 het gastheerconcept, als bijzondere vorm van de centrumgemeente (de BOCE-

gemeenten). 

 

De status van deze voorbeelden is die van inspiratiebron bij de discussies in de 

‘working parties’. Niet meer, niet minder. Kant-en-klare modellen voor de Duin- 

en Bollenstreek bestaan immers niet, maar er valt altijd wel iets te leren van 

ervaringen elders.    

 

 

3.1 Drechtsteden 

 

Drechtsteden is een voorbeeld van een netwerkconcept, in dit geval voor de 

262.000 inwoners van Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht (zie www.drechtsteden.nl, waaraan de 

citaten uit deze paragraaf zijn ontleend). 

 

Omdat in de Drechtsteden-samenwerking een aantal vraagstukken (inhoudelijke 

insteek, zoeken naar effectieve samenwerkingsvormen met behoud van eigen 

bevoegdheden, et cetera) ook in de Bollenstreek aan de orde zijn, lopen we een 

aantal aspecten langs: 

 beleidsterreinen 

 bestuur en politiek 

 organisatie. 

 

Beleidsterreinen 

De Drechtsteden kent een programma met vijf lijnen: Economie, Arbeidsmarkt en 

kennisinfrastructuur, Ruimte, Maatschappij, Bestuur en Middelen. 

 

Een aantal activiteiten voert de boventoon in de periode 2011-2014: 
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 het regionaal programmeren van bedrijventerreinen, het regionaal 

programmeren van kantorenlocaties, de realisatie van nieuwe en de 

herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, met de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) als instrument. 

 de sectoren zorg, maritiem en vrijetijdseconomie worden met voorrang 

ondersteund door het leggen van verbindingen met het onderwijs.  

 intensieve regionale programmering en afstemming op het gebied van wonen en 

woningbouw. 

 

Bestuur en politiek 

"Het bestuur van de regio Drechtsteden bestaat uit een Drechtraad (het algemeen 

bestuur) en een Drechtstedenbestuur (het dagelijks bestuur). Het 

Drechtstedenbestuur, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn, neemt 

besluiten over voorgesteld regionaal beleid en projecten. Als het voorgestelde 

beleid en de projecten passen binnen het eerder door de Drechtraad vastgestelde 

kader (bijvoorbeeld het Meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-2014), dan kan 

daarmee worden volstaan.”  

 

“Wanneer er wordt afgeweken van het vastgestelde kader, dan is het aan de 

Drechtraad om de besluitvorming af te ronden. Daarnaast controleert de 

Drechtraad of het Drechtstedenbestuur doet wat er is overeengekomen binnen 

het vastgestelde kader. Om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren, 

wordt de Drechtraad voortdurend van actuele informatie voorzien. Afhankelijk 

van de aard en de impact van een voorstel is er, na behandeling in de Drechtraad, 

ook een besluit nodig van alle afzonderlijke gemeenteraden.” 

  

“Sinds september 2010 vindt in de regio vrijwel iedere maand een 

Drechtstedendinsdag plaats. De Drechtstedendinsdag biedt de Drechtraad 

maandelijks de mogelijkheid om zich te oriënteren op en richting te geven aan 

lopende zaken. De Drechtstedendinsdag blijkt tot op heden een succesvol 

instrument te zijn, dat colleges, raadsleden en externe partijen in staat stelt om 

op een vernieuwende manier met elkaar in overleg gaan, projecten te monitoren 

en op nieuwe ontwikkelingen in te spelen." 

 

Organisatie 

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden telt nu zes dochters met in totaal 

zo’n 850 werknemers: 

 Bureau Drechtsteden (bestuurlijke ondersteuning, circa veertig medewerkers) 

 Gemeentebelastingen Drechtsteden 

 Ingenieursbureau Drechtsteden 

 Onderzoekscentrum Drechtsteden 

 Sociale Dienst Drechtsteden 

 Service Center Drechtsteden (personeel & organisatie, financiën, communicatie, 

juridische zaken voor alle zes de deelnemende gemeenten). 

 

"Voor de ambtelijke organisaties is de Netwerkdirectie Drechtsteden (NDD) in het 

leven geroepen. Omdat alle gemeentesecretarissen lid zijn van de NDD vervullen 
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zij hierin de rol van bruggenbouwer en ambtelijk knooppunt. Op inhoud, 

bestuurlijke opgaven, organisatie en financiën/sturing wordt getracht samenhang 

aan te brengen." 

 

De Drechtsteden vormen daarmee een interessante mix van organisatorische 

samenwerking  (met daadwerkelijk samengaan van gemeentelijke 

organisatieonderdelen in een nieuwe rechtspersoon onder gezamenlijke 

aansturing) en bestuurlijk stappen zetten, in de vorm van de Drechtraad en het 

Drechtstedenbestuur. Dat zorgt wel voor een dubbeltaak voor de colleges en 

raden: een lokale en een bovenlokale. De agendavoering van colleges en raden 

moet daar dan ook op worden afgestemd. 

 

Het is daarmee een samenwerking die gebaseerd is op onderling vertrouwen en 

de wil om samen daadwerkelijk gemeentegrensoverstijgend te acteren, met 

behoud van de afzonderlijke verantwoordelijkheden van de raden. 

 

 

3.2 BEL-gemeenten: Blaricum, Eemnes en Laren 

 

De drie Gooise gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren tellen in totaal ruim 30.000 

inwoners en werken vanuit één ambtelijke organisatie (www.belcombinatie.nl).  

"De BEL Combinatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten 

Blaricum, Eemnes en Laren. De gemeente zorgt ervoor dat de producten en 

diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte. De BEL Combinatie kan dus een 

bepaalde dienst voor de ene gemeente wel leveren en voor de andere niet. Ook 

kan de uitvoering van de dienst verschillen tussen de gemeenten." 

 

De raden en wethouders blijven 

afzonderlijk functioneren, met 

een kleine ondersteunende 

decentrale staf voor 

gemeentebestuur en griffie. 

 

De kracht van dit model ligt - net 

als bij bijvoorbeeld de 

samenwerking tussen Ten Boer 

en Groningen, waarbij Ten Boer 

alle beleids- en uitvoerende taken 

betrekt van de gemeente 

Groningen en zelf alleen nog een 

kleine staf voor coördinerende 

taken overhoudt - in het 

overzicht. Eén ambtelijke 

organisatie, met alle expertise en uitvoeringstaken gebundeld. Mogelijk nadeel 

kan wel zijn dat in de schaal van de Bollenstreek (vijf in plaats van drie 

gemeentebesturen en -raden, vier keer zo veel inwoners als in de BEL Combinatie) 

de aansturing complexer wordt dan in de BEL Combinatie. 
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Overigens zijn er in de organisatie natuurlijk varianten mogelijk (zie ook 1.6), 

bijvoorbeeld door de gezamenlijke taken te verdelen over de verschillende 

deelnemende gemeenten. 

 

 

3.3 Gastheergemeente: BECO 

 

We verkennen tenslotte kort een derde mogelijkheid: samenwerking op 

beleidsonderdelen in een koepelorganisatie, waarbij verschillende gemeenten 

gastheer kunnen zijn van een beleidsdomein. De vijf samenwerkingsdomeinen van 

de conferentie van 14 februari kunnen dan bijvoorbeeld elk worden toegewezen 

aan één van de vijf  

gemeenten. Het is daarmee een verbijzondering van het idee van de 

centrumgemeente. 

 

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (de BOCE-gemeenten) hanteren dit 

samenwerkingsmodel, met dien verstande dat Emmen steeds de gastheer is. 

Afspraken worden vervolgens vastgelegd in een raamovereenkomst en een 

visiedocument. Binnen de raamovereenkomst vindt de aansturing plaats via 

(bestuurlijke) opdrachten, samenwerkingsovereenkomsten op thema's en 

contracten. Er wordt dus geen aparte gemeenschappelijke regeling, organisatie, 

koepel of rechtspersoon opgericht. De gastheergemeente voert immers in 

opdracht uit. De benodigde capaciteit en middelen om die opdrachten uit te 

voeren komen dan op het conto (en de begroting) van de gastheergemeente (die 

daarvoor betaald wordt door de andere gemeenten). 

 

Het aantrekkelijke van dit model is de organisatorische 'lichtheid': geen 

gemeenschappelijke regeling of nieuwe rechtspersoon. De vijf domeinen kunnen 

dan in de vorm van vijf projectgroepen of expertiseteams worden opgepakt 

(feitelijk aansluitend bij de samenwerkingsvariant onder 1.7). Paradoxaal genoeg 

moet er redelijk wat worden geregeld om die organisatorische lichtheid te 

behouden: raamovereenkomsten, contracten met financiële afspraken, eenduidig 

bestuurlijk opdrachtgeverschap. Het is ook zaak te waken voor verkokering en 

gebrek aan organisatorische verankering.   

 

 

 

4. Checklist 

 

 

 

Vijf ‘working parties’ gaan nu voor de Bollengemeenten aan de slag met de 

uitwerking van de vijf samenwerkingsthema’s van het Valentijnsberaad. Als 

uitgangspunt dient de  bestuursopdracht en als toetsend kader de vastgelegde 

samenwerkingsafspraken per thema.  Elke working-party heeft de opdracht per 

thema tenminste twee samenwerkingsvarianten uit werken. Deze notitie dient 
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daarbij als checklist. In aanvulling op de bovenstaande varianten, context en 

voorbeelden sluit deze notitie af met een set onderzoeksvragen, gebaseerd op de 

vijf criteria uit de bestuursopdracht van maart 2013, aangevuld met een vragenset 

uit een onderzoek naar samenwerking in de BER-gemeenten (Bergen op Zoom, 

Eten-Leur en Roosendaal, dat uiteindelijk geleid heeft tot een gezamenlijk Klant 

Contact Centrum). 

 

Opdracht 

De opdracht aan de ‘working parties’ is dus om per thema tenminste twee 

samenwerkingsvormen uit te werken. Zij kunnen daarbij zeer wel een voorkeur 

uitspreken voor een van die twee (of meer). Maar ook de ‘niet-voorkeur’ moet zo 

worden uitgewerkt, dat er een transparante redenering over mogelijk is. De 

gedachte is dat de gemeentebesturen de beschikking krijgen over scenario’s, die 

een keuze mogelijk maken en consequenties – negatief of positief – van die 

keuzes inzichtelijk maken. 

Om redenen aangegeven in hoofdstuk 1, zal de zoektocht in de praktijk gaan om 

de varianten 6 tot en met 9 (en alle mogelijke tussenvarianten).  

 

Het kan zijn dat de ene ‘working party’ tot andere voorkeuren komt dan de 

andere. Daar is niets mis mee: niet elk terrein stelt even zware eisen aan de 

intergemeentelijke samenwerking. Maar in alle ‘working parties’ is het belangrijk 

dat er scenario’s en argumentaties komen. Geen ‘jumping to conclusions’.   

 

Tenslotte begint elke ‘working party’ vanuit de inhoud: de ambities vastgelegd in 

de strategische afspraken. De horizon van die afspraken is tien tot vijftien jaar. Het 

vertrekpunt is dus niet het beter regelen van de huidige praktijk of het uitvoeren 

van het bestaande beleid en bestaande wetgeving. Het uitgangspunt is het 

bouwen van een organisatie die geschikt is voor een termijn van vijftien jaar of 

langer.  

 

Een uitzondering daarop is de ‘working party’ voor het sociaal domein. Die staat 

voor de opgave om ook een organisatie te ontwerpen voor het aanpakken van de 

decentralisaties al vanaf 1 januari 2014. Maar zelfs voor deze ‘working party’ moet 

het lange-termijn perspectief leidend zijn. 

 

Overigens is het ook weer niet verboden om oplossingen aan te dragen die al op 

korte termijn effect gaan sorteren. Maar dan zal wel de vraag volgen hoe die 

oplossingen zich verhouden tot de langere termijn.  

 

Voorgestelde werkwijze 

We stellen daarbij de volgende werkwijze voor. De ‘working parties’ beginnen met 

een ronde om tot een inhoudelijk beargumenteerde keuze voor de twee 

samenwerkingsverbanden te komen, aan de hand van de volgende drie 

inhoudelijke, open vragen. 

 

a. Wat is de scope, het ambitieniveau van de beoogde samenwerking?    
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b. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden 

dan in de samenwerking ondergebracht?  

c. Waarom biedt de samenwerkingsvariant een oplossing voor de benoemde 

knelpunten en bestuurlijke opgaven?  

 

Vervolgens worden de (minimaal) twee voorkeursvarianten tegen elkaar afgezet 

aan de hand van de volgende vijf criteria en onderzoeksvragen. 

 

Criterium 1: de complexiteit van de variant 

a. Hoe wordt de samenwerkingsvariant georganiseerd en hoe ziet de juridische vorm

 er uit?  

b. Hoe ziet het dienstverleningsconcept van de samenwerkingsvariant er uit?   

c. Hoe worden de werkprocessen binnen de samenwerkingsvariant ingericht?  

d. Hoe wordt de personele invulling geregeld?   

e. Hoe wordt de samenwerkingsvariant gehuisvest (eventueel)?  

 

Criterium 2: de democratische legitimiteit 

a. Hoe stuurt de raad de samenwerking aan?   

b. Hoe controleert de raad samenwerking?   

c. Hoe houden de gemeenten zeggenschap over de besteding van de beschikbaar 

gestelde middelen? 

d. Hoe wordt het gemeentelijk belang afgewogen tegen het regionaal belang?  

 

Criterium 3: de bestuurlijke slagkracht 

 

Criterium 4: de financiële consequenties en efficiencyvoordelen 

a. Wat zijn de financiële consequenties (kosten en baten)?  

b. Hoe worden de gezamenlijke kosten tussen de deelnemende gemeenten verdeelt

? 

 

Criterium 5: de doorlooptijd om tot operationalisering van de samenwerking te 

komen 

a. Welke stappen zijn nodig om tot de samenwerkingsvariant te komen? 

b. Hoe ziet de planning er uit?  

 

 

 

 

 

Bronnen: 

 Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek (Berenschot, 2012) 

 Onderzoek kritieke succesfactoren intergemeentelijke samenwerking (BER-

gemeenten, 2010) 

 Grip op Samenwerken (VNG, 2012) 

 Websites Drechtsteden, BEL Combinatie, gemeente Borger-Odoorn, de 

Kempengemeenten, Servicepunt71 en de Kompanjie  
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BIJLAGE 3 

 

 

 

    

GESPREKSVERSLAGEN VAN DE WORKING PARTIES I EN II 

 

 

 

 

 

1. Openbare Orde en Veiligheid 
 

2. Sociaal Domein 
 

3. Economische Zaken en Toerisme 
 

4. Ruimtelijke Ordening 
 

5. Infrastructuur  
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Kort verslag van de vergadering van de working party OOV Bestuurlijke Toekomst 

Duin- en Bollenstreek, gehouden op woensdag 17 april 2013  

 

1. Opening/kennismaking/introductie onderwerp 
 

Tom opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hierna volgt een 
kennismakingsrond. 

Aart licht toe op welke wijze de 6 afspraken voor het beleidsveld OOV tot stand zijn 
gekomen en hoe de aanpak van de working parties zal zijn. 

De bedoeling is gezamenlijke tot enkele varianten voor samenwerkingsvormen te 
komen, getoetst aan enkele criteria en waarbij voordelen en nadelen (inclusief 
succesfactoren) gewogen worden. 

Hierna volgt een rondje wat de beleidsmedewerkers nodig hebben in de 
samenwerkingsvorm om de 6 afspraken goed te kunnen uitvoeren, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt naar het Veiligheidsbeleid, de koude kant, en de (voorbereiding van) de 
rampenbestrijding, de warme kant. 

Waarom is er sprake van urgentie: 

- De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en in het algemeen de opgave die de 
komende 10 tot 15 jaren op de gemeenten afkomen; 

- De druk die er vanuit de minister uitgeoefend wordt om tot betere samenwerking/ 
danwel fusie te komen; 

- Als er zaken gedaan worden, moet dat gebeuren tijdig voordat de campagnes voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op gang komen, datum vóór 1 oktober besluitvorming. 

 
 

2. Inventarisatie behoeften samenwerkingsvormen 
 

De volgende opmerkingen worden ingebracht op het gebied van Veiligheidsbeleid: 

 Behoefte aan specialismen 

 Op dit moment 5x advisering naar bestuur, kan efficiënter 

 “Eigen sausje” bij de advisering vanwege een andersoortig gebied, andere problematiek 
(neem bijv. drugsproblematiek in Katwijk), andere populatie 

 Het komen tot één afdeling wordt door ieder gedeeld 

 Gesproken wordt over fusie, komt deze vanzelf, waardoor wordt dit beïnvloed (positie 
CdK en Minister komt ter sprake); belangrijk is zelf de regie te houden en oplossingen te 
zoeken bij onze eigen problematiek/samenwerkingsafspraken 

 Behoefte aan mandaat en doorzettingsmacht 

 De partners (brandweer, politie enz.) werken reeds geclusterd samen, logisch om ook 
onze krachten te bundelen 

 De partners zijn geneigd niet meer bij de gemeente aan te kloppen maar de 
problematiek in het Veiligheidshuis aan de orde te stellen 
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 Voor Katwijk is reeds sprake van specialismen en voldoende schaalvoordeel dus Katwijk 
zit hier duidelijk anders in 

 Er wordt al gewerkt met hetzelfde format (VNGmodel) met accenten voor het lokale 
veiligheidsbeleid 

 Behoefte aan sparring partners  
 

Dan de warme kant, de rampenbestrijding: 

 Niet iedereen wil werken in een regionale pool 

 Er wordt gewerkt vanuit vaste procedures, dus nauwelijks afwijking 

 De druk om dit goed te organiseren wordt zeker in de toekomst niet minder 

 Als het gaat om inzet in pools vindt min of meer een natuurlijke selectie plaats voor 
diegenen die willen en kunnen (bijzondere competenties) 

 De warme kant kan beter bediend worden door samenwerking op de koude kant 

 In tegenstelling tot het Veiligheidsbeleid is hier veel meer sprake van het gezamenlijk 
optrekken van 6 gemeenten ipv 5 + 1 

 Op dit moment worden de varianten 4 (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen) + 
2 en met de 6 onderzocht; er bestaat voorkeur voor één oranje kolom waar je ook naar 
toe kan groeien 

 Relatie met verschillende externe organen/regelingen kan nog een probleem zijn omdat 
dit per gemeente verschilt; wellicht aan die kant ook meer uniformeren, één congruent 
gebied (denk aan Sociale Dienst, Omgevingsdienst) 

 Kijk voortdurend naar de juiste schaal waarop zaken het beste behartigd kunnen 
worden: Veiligheidsregio/ District/ Lokaal 

 Mandatering warme kant is geregeld; voor de koude kant is dit voor het ene onderwerp 
gemakkelijker als voor het andere 

 Kunnen we werken voor 5 opdrachtgevers 
 

3. Mogelijke samenwerkingsvormen en criteria 
 

Er wordt op basis van de verkenningnotitie gekomen tot 3 samenwerkingsvormen: 

- SETA, zijnde voor OOV één gezamenlijke afdeling 

- Aanvullend op SETA bestuurlijk zaken regelen: grip, openbare orde en lokaal 
veiligheidsbeleid zijn daarbij aandachtspunten 

- Fusie is de derde variant die politiek voor aantal gemeenten niet acceptabel is maar wel 
kan worden meegenomen in de vormen 
 

Volgend overleg deze modellen toetsen om complexiteit, legitimiteit, slagkracht, 
financiën/efficiency en doorlooptijd. Graag daarover nadenken (actie allen) 

Vraag is via de mail aan Jacques door te geven welke stakeholders (ook graag 
functies/personen noemen) in beeld komen waarmee het gesprek wordt aangegaan 
waarbij het idee is dit wellicht in een gezamenlijke bijeenkomst te doen. (actie allen) 

Volgend overleg: donderdag 25 april a.s., 16.00 uur in Voorhout 

 

Jacques van der Sman 

22 april 2013  
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Kort verslag van de vergadering van de working partie OOV Bestuurlijke 

Toekomst Duin- en Bollenstreek, gehouden op donderdag 25 april 2013  

 

4. Opening/verslag vergadering 17 april 2013 
 

Jacques heet alle aanwezigen welkom. Het verslag wordt met enkele aanvullingen 
vastgesteld. Hierna wordt bevestigd dat het verslag geanonimiseerd is. Ieder moet op 
persoonlijke titel zijn of haar mening kunnen geven. Los van de bestuurlijke standpunten 
van de gemeenten, die in de regel wel bekend zijn bij de aanwezigen. Bureau 
Blaauwberg is verantwoordelijk voor het rapport dat dus een rapport van de 
onderzoekers wordt. 

De vraag wordt gesteld of de conclusies van de vorige vergadering nog steeds 
onderschreven worden. Dit wordt bevestigd, inclusief de opmerking dat het merendeel 
van de working partie fusie als de beste oplossing ziet, los gezien van huidige 
bestuurlijke standpunten. 

 

5. Stakeholders 
De opgave van de stakeholders wordt doorgenomen. Het verzoek is nog eens na te 
denken of de lijst zo compleet is. Ook zal iedereen worden gevraagd aan welke 
gesprekken men wenst deel te nemen. Het zou mooi zijn als we dit verdelen zodat er bij 
elk gesprek een redelijke delegatie aanwezig is. 

 

6. Mogelijke samenwerkingsvormen en criteria/ eerste versie notitie 

Bureau Blaauwberg heeft een eerste versie neergelegd voor de working partie OOV. 
Deze wordt doorgenomen. 

De uitgangspunten worden nader besproken.  

Uitgangspunt 4: De vraag wordt gesteld of het niet zo is dat de APV al gesynchroniseerd 
is. Aangegeven wordt dat hiertoe wel ambtelijk de wil bestaat maar dat dit in het 
bestuurlijke proces nog wel eens misgaat.  

Uitgangspunt 6: vastgesteld wordt dat dit een bevestiging van een bestaande werkwijze. 

De ambitie ligt met name bij de afspraken 1 en 3. 

De conclusie wordt getrokken dat de ambitie niet al te hoog is en dat er zeker nog meer 
ambities kunnen zijn. Dit hangt ook samen met de personele capaciteit.  

Gesproken wordt bijv. over: 

- de sociale veiligheidsrisico’s in relatie tot de problematiek van wijkstructurerin; 

- het keurmerk Veilig Ondernemen. 
Door binnen de organisatie te specialiseren waarmee ook efficiency wordt bereikt, 
kunnen er hogere ambities gesteld worden. 
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Ingegaan wordt op het aantal raadsvragen en het feit dat men ambtelijk dichtbij de 
politiek staat. Afstand brengt dan meer zakelijkheid, het maakt de discussie 
objectieveer.  

Gesproken wordt over de keten in besluitvorming, is deze te lang ? Bijv. de GGD heeft 
juist behoefte aan de lokale inbreng van raadsleden.  

Van de zijde van bureau Blaauwberg wordt toegelicht dat gewerkt gaat worden met 
enkele scenario’s om daarmee het politiek debat te voeden. Ook met het oog op het feit 
dat de gemeentebesturen er verschillend in zitten. 

Ten aanzien van de criteria wordt het punt van de kwaliteit genoemd. 

Geconstateerd wordt dat bij het vormen van een afzonderlijke gezamenlijke afdeling er 
een knip komt tussen Veiligheid en bijv. Zorg, handhaving en toezicht. Hoe wordt de 
integraliteit behouden en blijft er een goede verbinding met collega’s op die 
werkvelden. 

De aanwezigen zijn positief over een opwaardering van het Veiligheidsberaad als 
gelegitimeerd orgaan met meer bevoegdheden. 

 

Afgesproken wordt dat ieder nog kan reageren op de concept notitie. 

 

Jacques van der Sman 

23 mei 2013 
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Verslag Working Party Sociaal domein I  

samenwerkingsvormen voor Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek 

 

Voorhout, 9 april 2013 

 

 

Inleiding: de radenconferentie van de Duin- en Bollengemeenten van 14 februari 

2013 wordt vervolgd middels een bestuursopdracht om per thema tenminste 

twee samenwerkingsvarianten uit te werken.  

 

De ‘working parties’  kunnen daarbij zeer wel een voorkeur uitspreken voor een 

van die twee varianten (of meer). Maar ook de ‘niet-voorkeur’ moet zo worden 

uitgewerkt, dat er een transparante redenering over mogelijk is. De gedachte is 

dat de gemeentebesturen de beschikking krijgen over scenario’s, die een keuze 

mogelijk maken en consequenties – negatief of positief – van die keuzes 

inzichtelijk maken. 

 

Opmerkingen vooraf: 

1) Niets doen is geen optie 

Afspraak is om te komen tot een intensivering van de samenwerking; dus 

meer dan we nu al doen 

2) Meer dan 1 oplossing 

er moet iets te kiezen zijn dat mag best in de vorm van een voorkeursvariant 

en een tweede variant met condities.  

3) Positie gemeente Katwijk = welkom 

Echter het resultaat van de working party wordt een door de 5 

bollengemeenten gedragen visie met daarnaast de visie van Katwijk.  

 

NB  

- 60% van de gemeente begroting is straks sociaal domein. 

- Afspraak 8 van 14 februari zegt: bollen 5 bundelen alle externe contacten met 

betrekking tot beleid en belangenbehartiging in één rechtspersoon  

- Afspraak 9: bollen 5 overwegen samenvoegen budget vanuit oogpunt van 

kostenbeheersing, risicospreiding en solidariteit.   

 

Het rapport Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek (Berenschot, 2012) 

bespreekt negen mogelijke samenwerkingsvormen voor de 

Bollenstreekgemeenten. Het is nu aan de orde voor elk van de domeinen uit de 

‘position papers’ na te gaan wat de beste samenwerkingsvorm is. 
 

Inhoudelijke discussie – Welke samenwerkingsvorm is nodig om de komende 

10-15 jaar de samenwerkingsafspraken te borgen? 

  

Start discussie: ISD hebben we en kunnen we dus uitbouwen – zeker nu met de komst 

van de Participatiewet; het gaat om integraliteit. We hebben dit orgaan nu en werken 

daarin al samen – of uitbouwen of een nieuwe vorm bedenken om de 5 gemeentes te 
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bedienen. Naast uitvoering kunnen we nu ook beleid versterken en bij de ISD 

onderbrengen. Daar is nu al gemeenschappelijkheid. Gebruik maken van huidige vorm. 

Huidige vorm ISD is niet bruikbaar, iets nieuws opbouwen o.a. de integraliteit, werk en 

inkomen zou goed bij ISD kunnen functioneren. Gaat nu ook goed 

Belangrijk is dat aanpalende beleidsterreinen ‘meegaan’- , integraliteit hier ook van 

belang. 

Gaat er om dat je bij samenvoeging van uitvoering en beleid binnen ISD niet geïsoleerd 

raakt van andere beleidsvelden – dan is fusie beste optie. 

In ieder geval beleidscapaciteit samen, bijv. alle afdelingen Maatschappelijke 

Ondersteuning samen – als eerste stap, en op termijn fusie. Bij beleidssamenvoeging 

ook betere uitvoering.  

Winst is dat er geen 5 beleidsteams zijn naar buiten toe  maar 1 partij -  we zijn het 

onderling nu vaak al eens. 

Grenzen zijn er ook: kun je de taken/beleidsterreinen wel vergelijken? Jeugdzorg komt 

in nu ook bij het takenpakket. Maar dat is bij elke gemeente anders georganiseerd. Sport 

ook? Andere samenwerking. Of leerlingenvervoer: bijvoorbeeld nu bij Teylingen niet bij 

beleidsafdeling maar bij andere gemeenten wel bij beleidsmedewerkers. Maar dat hoeft 

geen probleem te zijn. Dat kun je ook weer veranderen = geen obstakel. 

Is het nodig om zowel uitvoering als beleid op dezelfde manier te organiseren? Is 

dezelfde schaal nodig? Wat kun je lokaal laten, bijv. inkoop?  

Of meer denken aan cliëntengroepen of –individuen. Bijv. bij ISD komen cliënten, terwijl 

jeugdzorg werkt via zorgkantoren. Dan kun je mogelijk ook verschillend organiseren op 

de verschillende onderdelen: beleid/uitvoering en beleidsuitvoering. 

Primair gaat het om de beleidsinhoudelijke regiefunctie en de vraag hoe we vanuit daar 

de uitvoering moeten organiseren. 

Wat staat er op het spel; waarom is samenwerking noodzakelijk? Is de opgave zo groot?  

Ja er zijn teveel taken voor iedere gemeente apart, daarvoor is juist ISD opgericht. Nu 

vindt de aansturing plaats door verschillende beleidsafdelingen. Door samenvoeging 

beleids- en uitvoeringskracht valt er efficiencywinst te behalen en valt er geld te 

besparen maar ook: er zijn grotere mogelijkheden, we kunnen risico’s spreiden. In dit 

opzicht kunnen we voor een deel meegaan met Plasterk dat je als gemeente niet te klein 

en kwetsbaar moet zijn. 

Bijv. Jeugdzorg komt van de provincie naar de gemeenten toe. Zorgaanbieders zijn soms 

weer provincie-overstijgend en om afspraken te kunnen maken moet je krachtig zijn, 

expertise verzamelen. Gemeenten hebben generalisten, maar we hebben ook 

specialisten nodig;  intergemeentelijke beleidsteams met specialisten die sterk naar 

buiten toe kunnen optreden. 

Er kan 1  uitvoeringsorganisatie komen, alles bij elkaar met het huidige ISD als 

onderdeel. Beleid en uitvoering samen, maar vooral ook alle onderwerpen bij elkaar, 

zoals wonen en onderwijs….  

Gevaar van opschaling: te groot? 
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Misschien meer organiseren en taken scheiden op grond van cliëntenstromen: 

individuen of groepen.  

Het gaat om integraliteit, samenhang en samenwerken.  

Bij de uitvoering Decentralisatie Jeugdzorg wordt gedacht aan wijkteams voor een kern 

van ca. 35.000 inwoners. Voor de Bollenstreek zou dat 3 tot 4 teams betekenen. Er zijn 

nu nog verschillende opvattingen over de grootte van de wijk, dus ook over hoeveel er 

komen – maar dat heeft de maken met draagkracht….. hoeveel heb je er voor over? 

Bovendien: inkoop is nu via HR geregeld, maar de raadsleden zelf willen er wel naar 

kunnen kijken – niet teveel afstand. 

Over Jeugdzorg kun je nog helemaal niets zeggen – er ontbreekt nog zicht op de 

budgetten; hoeveel krijgen we? 

Maar we kunnen toch ook re-shuffelen? Bijv. m.b.t. de komende Participatiewet:  

M.b.t. de Maregroep kunnen we ons afvragen wat mogelijk is: afdelingen re-integratie 

bij elkaar en/of onderbrengen bij de Maregroep? Dan wel een afgeslankte ISD en dan 

ook meer beleidsintegratie. Wat zal dan de positie zijn van de werkmakelaar van 

Katwijk? Het Werkgeversservicepunt kan naar de Maregroep maar kan ook naar de 

ISD….. Katwijk wordt gevraagd hierover na te denken. Katwijk vindt dit vruchtbaar, 

praktisch, kijken naar meerwaarde…. Meer projectmatig werken en 

samenwerken….helder is dat Katwijk de dienstverlenende functies zoals sociale dienst 

dichtbij wil houden. Katwijk heeft veel kennis van re-integratie. – daar valt ook veel van 

te leren. 

Jeugdzorg daarentegen ga je niet bij de ISD onderbrengen. Leiden zal hierin een grote rol 

blijven spelen. Maar de uitvoering zou meer samen kunnen. Je kunt onderscheid maken 

in 3 soorten jeugdzorg: lokaal, op regionaal/stedelijk en landelijk niveau. Het hangt van 

de zorgbehoefte af hoe je je organiseert. Risico’s buitensluiten, specialisme.  

Tussenconclusie:  1 beleidsteam, maar uitvoering komt later….; randvoorwaarden: 

samenhang en eenduidige aansturing door minder lagen. Bijv. Drechtstedenmodel: 

delegeren aan gezamenlijk bestuurder met mandaat. Mandaat is vastgelegd vanuit 

individuele raden en gewogen vertegenwoordiging. 

Wat blijft er over op lokaal niveau? Je moet lokale en strategische onderwerpen splitsen. 

Van belang is dat op regionaal niveau de politieke dynamiek moet liggen. Afstand 

raadsleden niet te groot en wethouder moet slagkracht hebben. Ook: wethouder 

kunnen wegsturen indien deze niet regionaal belang dient? 

Nu binnen HR sprake van coördinerend wethouder – en in theorie kan die bij gebrek aan 

vertrouwen ook positie verliezen, maar de praktijk is toch zo dat er nog nooit een 

wethouder is weg gestuurd. Vertrouwen is wel erg belangrijk. Een coördinerend 

wethouder moet tegelijkertijd ook oog houden voor het lokale belang en de noodzaak 

van verschillen in uitvoering en gevoelens bij raadsleden….. Zo niet, dan niet geschikt.  

Maar of dat houdbaar blijkt? Vertrouwen is misschien niet genoeg in de komende jaren: 

alles wordt veel politieker en er komen zeker meer incidenten. Een wethouder heeft het 

vertrouwen nodig van de regioraad en de lokale raden. Dus kaders vastleggen. Raden 

moeten kunnen sturen en grotere rol spelen op regionaal niveau. Dat is niet hetzelfde 

als nu binnen HR. Raden hebben geen rol binnen ISD.  
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Raden moeten elkaar niet op het eind van het beleidsproces ontmoeten: maar eerder in 

bijv. de regionale cie. GR is te weinig democratie, te ver weg voor raadsleden. 

Democratische legitimiteit is belangrijk en ook politieke dynamiek/momentum. 

Er kan een Bollenraad komen met  51 raadsleden (halveren); een regionale en lokale 

agenda. Regionaal regelen, maar op lokaal niveau afvinken. Sociaal Domein is belangrijk 

voor raadsleden. 

Varianten: 

- thema’s/terreinen verdelen per gemeente, maar dit voldoet niet aan eis om 

dicht bij de burger te blijven en brengt geen integraliteit – heeft dus geen 

voorkeur  

- we kunnen ook de ambtelijke organisatie volgens wijkteams inrichten – maar 

ook deze variant heeft geen meerwaarde…... 

- intergemeentelijke beleidsafdelingen met specialisten: voordeel versterking en 

specialisme, en kiezen om voor elke raad eigen beleid te maken (op verzoek). Dit 

is de zgn. Bel-variant: dienstverlening aan  5 wethouders en 5 gemeenteraden  

- bestuurlijke en ambtelijke fusie maar uitvoering - uit noodzaak - verder 

opschalen (naar bijv. HR-niveau bijv. sociale dienst tussen HR-gemeenten) – 

verder onderzoeken maar valt buiten opdracht. Is wel mogelijk dat het ooit die 

kant opgaat. Maar dan nog gaat het erom de lokale samenwerking en 

democratie zo sterk organiseren dat je met de grotere schaal mee kan doen.  

 

Belangrijk: hoe ontwikkelt HR zich? Wat zal de relatie worden tussen tussen HR en 

bollenvijf? HR is nu meer dan kennisdeling: bijv. Leerplichthandhaving, regio-taxi, 

volwasseneducatie voert HR uit + belangenbehartiging richting PZH. Nemen de 

samenwerkende gemeenten dit over? (of moeten ze dit overnemen als HR verdwijnt?) 

Toch is inschatting dat de sociale dienst binnen de gemeenten blijft de komende 5-10 

jaar – Sociaal Domein is en blijft het hart van het lokaal bestuur. Toch: hangt af van de 

mate van beleidsvrijheid: als die verdwijnt en de sociale dienst wordt een 

‘uitkeringsfabriek’ dan kun je opschalen tot zelfs landelijk niveau. Sociale dienst kunnen 

we momenteel overzien, voor Jeugdzorg is het moeilijker in te schatten welke schaal 

goed is. Vooral inkoop zal om opschaling vragen. Het gaat om risicospreiding. Kosten 

kunnen oplopen tot 1 ton per persoon, 6 incidenten dus 6 ton is veel te veel voor kleine 

gemeente. Dat risico wil je spreiden. 2 van de zes personen moeten bijv. naar Utrecht…. 

Hoe weet je dat als gemeente? – dan is het  belangrijk dat je een goede organisaties 

achter je hebt staan, voor verbindingen. 

We kunnen deze ‘vergezichten’ schetsen aan bestuurders ook al hebben ze er niet om 

gevraagd.  De opdracht is regie houden, krachten bundelen, regisseren, en 

beleidsvormen tussen  de vijf bollen gemeenten. Daarbij kunnen we aangeven: 

bestuurders er is ook nog een andere beweging gaande zoals die van nog grotere 

organisaties, bijv. UWV. 

Conclusie: Bollenraad lijkt alternatief voor herindeling – 1 budget – 1 locatie;  

Voor raadsleden betekent dit: inleveren autonomie, maar de lokale gemeenteraad blijft. 

Geen lokale staf – lokale vragen komen bij beleidsteam terecht. Lokaal blijft: 

uitvoerings/beheer(sbudget) voor vrijwilligerswerk, inzet lokale aanbieders, openbare 
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ruimte, woonomgeving, cultuur in de kernen, onderwijs en sport, zorg voor 

onderwijsinstellingen…….Het beleidsteam maakt of speciaal beleid voor gemeente, of 

overall-beleid en laat gemeenten keuzen maken tussen varianten (met afwegingen).  

Wat kunnen we nog zeggen over criteria:  

Doorlooptijd: veel onzekere varianten – maar er is een cultuur nodig om dit snel te 

willen.   

Slagkracht: groter is soms minder slagkracht – kritisch. Wassenaar en Voorschoten = 1 

organisatorische chaos maar je hebt 2 jaar nodig voor ambtelijke fusie voordat alles 

weer en route is.  

Her-shuffelen van taken tussen de Maregroep en ISD is kansrijk. 

Positie Katwijk:  projectmatig werken, inhoudelijk wel samenwerken, risico’s afdekken, 

maar integraal en opschaling niet. Klein beginnen, anders zetten bestuurders hakken in 

het zand. 

Stakeholders: maatschappelijke middenveld en inwoners. Kom met namen/suggesties. 

Inschrijflijst en taakverdeling. Gaat om strategische partners voor komende 15 jaar:  

LUMC, Rivierduinen, Horizon (jeugd) 

WMO-adviesraden zijn eigenlijk (ook) inwoners. Nog apart plan voor gesprekken met 

inwoners nodig – hele samenwerking, 5 thema’s breed. 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 23 april 15.00-17.00 – Voorhout 
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Verslag Working Party Sociaal domein II  

samenwerkingsvormen voor Bestuurlijke Samenwerking Duin- en Bollenstreek 

 

Voorhout, 23 april 2013 
 

 

Inleiding 

Even een korte terugblik; hoe zijn de resultaten van de eerste bijenkomst gevallen 

na bespreking terug in ‘eigen huis’.  Vanuit elke gemeente wordt ingestemd met 

de resultaten van de eerste bijeenkomst en er zijn geen veranderingen / 

toevoegingen. 

 

Er is wel behoefte aan scherper stellen (zie ook onder). In de notitie van 

wethouder De Roon ‘Naar één uitvoeringsorganisatie’ wordt een mogelijke 

oplossing geschetst voor de ambtelijke werkvloer. In de reactie daarop wordt 

aangegeven dat het erg belangrijk is dat er ook een bestuurlijke oplossing komt; 

zonder dat dit tot (meer) bestuurlijke drukte gaat leiden.  

Ook moet duidelijk zijn wat lokale vraagstukken zijn en wat regionaal willen 

aanpakken. Waarbij voor het sociaal domein Holland Rijnland als regionaal wordt 

ingevuld en we het lokaal afbakken vanuit de bollen 5 of 6 willen doen. Belangrijk 

is om nu snelheid te maken. Met een eigen projectorganisatie van de Bollen 5 / 6 

om het lokaal afbakken voor te bereiden en daar uitvoering aan te geven. Bij zo’n 

projectorganisatie wil ook Katwijk aansluiten.  

 

 

Geïnventariseerde agenda punten om scherper te stellen / uit te diepen: 

 

1) Bestuurlijke drukte 

2) Scheiding van taken op 3 niveaus:  

- Holland Rijnland (=regionaal)  

- subregionaal (bollen 5 of 6)  

- lokaal (eigen gemeente) 

3) Hoofdstructuur versus voor nu een tijdelijke projectorganisatie.  

 

Om de matrix verder in te vullen gaat het om 

a. Ambtelijke gezamenlijke beleidsvoering (SETA, BEL, ..) 

b. Bestuurlijk plus (met regionaal sturen en verantwoording afleggen) 

c. Fusie 

 

 

Ad 1. Bestuurlijke drukte 

Drechtsteden is als voorbeeld mogelijk niet exact de goede maat; er zullen altijd 

aanpassingen nodig zijn, maatwerk voor deze set van gemeenten.  

Bij de Drechtsteden zie je dat de frequentie van het lokale debat afneemt t.b.v. 

het  regionale debat; dat is een goed teken. Zoveel mogelijk in samenwerking, dit 

geldt ook voor het samenvoegen van budgetten: zo kunnen we door 

samenwerking  de risico’s verkleinen. Gezamenlijk budget? Kan dat zomaar? Ook 
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hier: als je het wilt dan is er wel een bestuurlijk construct te verzinnen ; dit hangt 

ook af van houding en richtlijnen vanuit het Rijk. Uiteindelijk heeft elk raadslid 

budgetrecht. Dat recht kun je overdragen via een gemeenschappelijk regeling.  

De aanwezige beleidsmedewerkers vanuit de bollen 5 gemeenten geven aan dat 

het wenselijk is om budgetten samen te voegen i.v.m. het verdelen  van risico’s. 

Maar hoe doe je dat dan? Bijv. via verdeelsleutel of via een nieuwe ISD. Beleid, 

budgetten en risico; alles  samen. Waarbij Katwijk nadrukkelijk aangeeft: 

samenwerken prima, budgetten samen is voor Katwijk een stap te ver. 

NB Fusie maakt al deze moeilijke constructen overbodig. Verantwoording is nu al 

erg ingewikkeld.  

We zijn tegen bestuurlijke drukte: gaat zo’n bestuurlijke plus werken? Blijft 

suboptimaal aan fusie, wat kunnen we regelen? Dan ook een Bollencollege nodig? 

Met lokale en regionale coalities en allianties?  In elk geval moeten in een 

Bollenraad alle fracties in vertegenwoordigd zijn. Colleges moeten ook 

verantwoording afdragen aan bestuur. Waar haalt het Dagelijks Bestuur haar 

mandaat vandaan? Bijv. naar getalsverhouding? Dan moet je ook regionale 

coalitie-onderhandelingen aangaan en krijg je regionale dynamiek. Wat zijn de 

ervaring hiermee bij de Drechtsteden? Moeten de lokale wethouders dezelfde zijn 

als op regionaal niveau? De Bollenraad zou een eigen wethouder kunnen hebben 

– bij de Drechtsteden is er sprake van 1 wethouder op regionaal niveau.  

Conclusie : alles maar op 1 plek beleggen. Niet 2 wethouders voor zelfde domein. 

Slagvaardig bestuur:een portefeuillehouder/ een regionaal wethouder anders 

blijft bestuurlijke drukte behouden. Wel krijgt wethouder Sociaal Domein het erg 

druk: 60% van werk gaat over sociale domein. Misschien 1 wethouder te weinig 

en een super verantwoording – misschien wel 3 wethouders; WMO,  

arbeidsparticipatie en jeugdzorg. Er moet een balans worden gezocht. Een goede 

voorwarde voor verdergaande samenwerking  is dus politieke aansturing en 

politieke verantwoording op regionaal niveau 

 

 

Ad 2. Scheiding taken 3 niveaus: Holland Rijnland /- subregionaal – lokaal 

Sociale Domein is dat te knippen? Tussen lokaal / regionaal?  

Sport en Cultuur, verenigingsleven: wel lokaal, maar zelfs daarvan zou de 

beleidsvoorbereiding al regionaal in samenwerking kunnen. Als je het wilt, kan het 

altijd, maar dan moet je wel goede  voorwaarden stellen. Er zijn dus 

grensdilemma’s tussen lokaal en regionaal. In de uitwerking komen we er wel 

weer uit. Jeugdzorg: een knip is bijna onmogelijk preventie en curatief, 

communicerende vaten.  Knip lokaal / regionaal is vrijwel onzinnig. Belangrijk is 

dat je samen beleid wil maken (op alle onderwerpen, ook sport en cultuur) maar 

dat er oog blijft voor het lokale: positie lokale aanbieders, vrijwilligerswerk. Lokaal 

ouderenbeleid, welzijnsorganisatie…. en de lokale verschillen etc. Raadsleden en 

wethouders hebben dan twee petten op: lokaal en regionaal.   

Hoe zit het met knip tussen regionaal en Holland Rijnland? Voor Jeugdzorg 

hebben we de grootte van Holland Rijnland nodig; voor inkoop en voor 

visieontwikkeling. De samenwerking heeft een toegevoegde waarde. 

Werkbedrijven gaat ook plaatsvinden op HR –niveau. Jeugdbeleid/subsidie 

landelijk is ook door HR gedaan.  Anderzijds: misschien moeten we als we gaan 
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samenwerken weer meer zelf gaan doen. Visievorming bij HR is prima in groter 

verband. Samenwerking op bovenregionaal niveau geeft dynamiek aan regionaal 

niveau streek. Bulkvoordelen: hoe meer hoe beter. Maar eigenlijk moet je per 

type zorg bepalen wat de samenwerking moet zijn; welke schaal heb je minimaal 

nodig om zorg in te kopen. Soms is Holland Rijnland ook weer te klein. Conclusie: 

scheiding HR en Bollenstreek is interessanter dan scheiding streek-lokaal. Geen 

zinnige lokale agenda door integraliteit. Waar ligt de pijn voor de raad bij 

inleveren invloed? Lokaal ouderenbeleid? Maar nu 1 gezamenlijke 

welzijnsorganisatie en toch oog hebben voor lokale behoeften. Belangrijke 

signaleringsfunctie om lokale zaken op regionaal neer te leggen. Bevoegdheden 

overdragen en daar toch op aangesproken worden, dat wordt de uitdaging.  

 

 

Ad 3. Hoofdstructuur vs nu tijdelijke projectorganisatie 

Voor de Bollenstreek een projectstructuur om het afbakken voor te bereiden en 

uit te voeren. Dit staat min of meer los van de discussie hoe we straks structureel 

verder gaan.  

Nu gaat alles nog via de lokale besturen. Is een heel klein stukje risico, maar geen 

budgettenrisico. Het gaat om ambtelijke samenwerking die getrokken moet 

worden door de gemeentesecretarissen. Is voor de 5 gemeenten; Katwijk kan 

aanschuiven. . Bedoeling is dat projectorganisatie zorgt dat later alles naadloos in 

nieuwe hoofdstructuur kan worden uitgevoerd.  

 

 

Eindafspraken:  

- verslagen  rond sturen ter goedkeuring 

- Blaauwberg rond notitie af voor bijeenkomst gemeentesecretarissen.  

- twee helft mei bijeenkomst met medewerkers alle working parties. 
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Kort verslag 1e bijeenkomst ambtelijke werkgroep Economische Zaken  & Toersime 

‘Bollen 5’ in het kader van de voorgenomen gemeentelijke samenwerking  

d.d. 4 april 2013 

  

Ger van Lierop heet een ieder welkom en verwijst naar de bij de uitnodiging verzonden 

checklist samenwerkingsvormen Bollenstreek dd 28 mrt 2013, het besluit van de 

afzonderlijke gemeenteraden dd 24 oktober 2012, het resultaat van het zgn. 

valentijnsberaad op 14 februari 2013 en het op basis daarvan vervaardigde 

raadsvoorstel voor de raden voor hedenavond. 

Aart van Bochove  vervolgt en verwijst de werkgroep Economische Zaken wordt naar de 

strategische samenwerkingsafspraken 17 t/m 25 voor de vijf Duin- en Bollengemeenten 

tot 2030 dd 28 feb 2013. 

De gemeentelijke beleidsmedewerkers Economische Zaken worden als 

materiedeskundigen gevraagd om zich uit te spreken voor de twee meest gewenste 

samenwerkingsvormen, bezien vanuit hun werkveld. 

Hierbij dient gedacht te worden aan: 

- wat heb ik nodig voor de komende 10 jaar en 

- wat is de meest gewenste vorm van samenwerking om dit te bereiken. 

-  
De bedoeling is het resultaat te verwoorden en hierover over 2 weken verder te 

spreken. Vervolgens gaat het resultaat van alle 5 werkgroepen naar het niveau van de 

gemeente-secretarissen die vervolgens het bestuur aan de hand van de aanbevolen 

scenario’s een keuze voorlegt. 

Verwezen wordt naar de blz. 12, 13 en 14 van de checklist. 

Vanuit de gemeenten wordt het volgende ingebracht: 

 

Een beleidsambtenaar stelt dat wij voor ons werk altijd anderen nodig hebben. 

Verwezen wordt naar het werkveld Ruimte (RO) daar waar sprake is van o.a. de 

ontwikkeling van een visie op kantoren, bedrijven detailhandel etc. Een fusie als meest 

verstrekkende vorm van samenwerking zou alles ineens oplossen. Hierdoor ontstaat een 

integrale afweging van alle belangen voor de gemeenten en de werkvelden.  

Een andere mogelijkheid is de aanstelling van een eerstverantwoordelijk bestuurder 

(wethouder). Vereist is wel dat alle beleidsvelden dezelfde keuze maken om de nodige 

afstemming te kunnen bereiken (vb: EZ en RO). Omdat er nog wel locale keuzes blijven 

bestaan geldt voor de keuze van een eerstverantwoordelijk coördinerend bestuurder als 

beperking/nadeel dat prioriteiten/planning en budgettering niet altijd op elkaar 

afgestemd zijn en de nodige efficiëntie en daadkracht verloren gaat. Voor wat betreft 

economie liggen de beleidsopgaven vooral bovenlokaal. Zo redenerend stelt deze 
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beleidsambtenaar dat de 1e keus een fusie is en als 2e een eerstverantwoordelijk 

bestuurder die coördineert. 

Er wordt door een gemeente gewezen  op het functioneren van de GR’n Holland 

Rijnland en ODWH. Er vinden al op vele terreinen in de uitvoerende zijn werkzaamheden 

plaats. Gewezen wordt op de niet vrijblijvende structuur hiervan en het feit dat je hier 

niet zo makkelijk zonder verplichtingen aan de overige deelnemers uit kan stappen. 

Deze gemeente is  voorstander van deze wijze van samenwerking waarbij er op gewezen 

wordt dat de gemeente zich wenst op te stellen als een regiegemeente.  

Aart van Bochove wijst er op dat de keuze om tot onderlinge afspraken te komen wel 

leidt tot een verdergaande specialisering van de generalistisch opgeleide ambtenaren 

EZ.  

Een beleidsambtenaar zegt dat er wel zicht moet kunnen blijven bestaan op wat we 

willen en waar we gezamenlijk naar toe willen. De samenwerkingsvorm moet daarop 

afgestemd worden. 

Kortom: De keuze is een niet vrijblijvende vorm van samenwerking zoals een GR. 

Een beleidsambtenaar wijst op het feit dat de ambtenaren EZ als generalisten veel met 

hetzelfde bezig zijn. Het meest efficiënt is dan ook een fusie om de doublure er uit te 

halen. Daarbij wordt ook verwezen naar het werk in HR-verband vwb de regionale 

kantorenstrategie.  

Er wordt ook aandacht gevraagd voor  de regionale structuurvisie in HR-verband.  

Verder is de mening dat samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering (specialisatie) en 

mogelijk kostenbesparing. 

Een heel belangrijk element bij samenwerking vormt het onderling vertrouwen. Locale 

nuances worden nog te veel ingebracht terwijl is afgesproken om samen met 1 mond te 

praten vanuit de bollen-5. Er ontstaat en bestaat een systeem van elkaar controleren op 

gemaakte afspraken. 

Kortom: Voorkeur voor fusie of het vastleggen van een niet vrijblijvend 

samenwerkingsverband met een eerstverantwoordelijk bestuurder voor EZ. 

Een beleidsambtenaar toont zich voorstander van een vergaande vorm van 

samenwerking gericht op een latere fusie. Gebleken is dat het opstellen van een 

economische agenda veel tijd en overleg vraagt. Het resultaat is een product waarin in 

feite iedereen zich zou moeten kunnen vinden. De praktijk is echter dat het resultaat 

slechts overeenkomt met een gezamenlijke wens en door locale invloeden afwijkt van 

het doel wat men oorspronkelijk voor ogen had. Iedereen doet ‘water bij de wijn’ 

waardoor het doel wordt afgezwakt en niet meer dezelfde belangen worden 

nagestreefd. Samenwerking op ambtelijk niveau biedt de mogelijkheid tot specialisme 

wat voordel kan brengen. 

Kortom zo vat deze beleidsambtenaar samen: een vergaande vorm van niet vrijblijvende 

samenwerking of een fusie. 
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Er wordt opgemerkt dat door de aanstelling in algemene dienst en het toevertrouwen 

van klussen het generalisme feitelijk op lokaal niveau wordt versterkt. 

Ger van Lierop deelt mede dat de raden vanavond in feite de koers bepalen door het al 

dan niet instemmen met de afspraken op de 5 beleidsterreinen. 

De betrokken ambtenaren EZ zijn echter van mening dat de raden allen denken winnaar 

te zijn op een bepaald terrein en om wat voor reden dan ook voordeel zien in een 

samenwerking met de inbreng van locale accenten. Meer politiek vooroverleg is wellicht 

gewenst.  De suggestie wordt gedaan dat de instelling van gezamenlijke 

raadscommissies hierin mogelijk zou kunnen voorzien. 

Een beleidsambtenaar stelt  voorstander te zijn van een intensieve vorm van 

samenwerking op ad hoc basis. De geformuleerde afspraken worden herkent. Een 

verdergaande vorm van samenwerking maakt de uitvoering van de afspraken het beste 

mogelijk. Deze beleidsambtenaar ziet voordeel in een integrale benadering en efficiëntie 

door specialisme. Dit gaat echter wel ten koste van de bestaande aantrekkelijkheid van 

de functie van beleidsmedewerker EZ. 

Bas van Meggelen merkt op dat dit niet zo hoeft te zijn omdat de samenwerking zich 

beperkt tot de 6 programmalijnen uit het koersdocument en de gemaakte afspraken op 

de radenconferentie op 14 februari 2013. Daarnaast blijft voldoende generalisme en 

aantrekkelijkheid van het werk van een beleidsmedewerker EZ bestaan. 

Aart van Bochove concludeert dat er in feite 3 samenwerkingsvormen benoemd zijn n.l.: 

- de vormgeving van 1 gezamenlijke ambtelijke afdeling EZ op 1 locatie; 

- een bestuurlijk aanspreekpunt voor EZ (onder voorwaarde dat dit ook gebeurt voor RO); 

- een fusie (meerderheidsstandpunt). 
 

Ger van Lierop komt terug op de vraagstelling. ‘Wat is in het kader van samenwerking in 

de ogen van de beleidsmedewerkers EZ nodig om de afspraken op Economisch terrein te 

kunnen halen? Welke samenwerkingsvorm is hiervoor het beste? Dit moet uiteraard 

werkbaar en haalbaar zijn.’ 

Na ampele discussie wordt de keuze beperkt tussen de instelling van een bestuurlijk 

aanspreekpunt (wethouder) EZ of een fusie. 

Na een korte pauze worden de afspraken bezien vanuit de resterende 

voorkeursvarianten waarbij afspraak 22 als meest ingrijpende als toets wordt bezien. 

Beide varianten worden afgezet op de onderdelen complexiteit, bestuurlijke legitimiteit, 

slagkracht, efficiëntie en doorlooptijd. 

Met name wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke legitimiteit in relatie tot de 

bepalingen van de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  Gewezen 

wordt op het Drechtsteden-model en de samenwerking van de zgn. BEL-gemeenten. 

Geconstateerd wordt de technische doorlooptijd van samenwerking sneller zal kunnen 
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gaan (mogelijk 1,5 tot 2 jaar) dan een fusie (Arhi-procedure). Ook wordt gewezen op de 

komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

Geconstateerd wordt dat het proces om te komen tot samenwerking voldoende 

voordelen zal bieden om vervolgens de slag te kunnen maken naar een fusie. Het werk 

zal dus niet voor niets zijn. 

Afspraken: 

1. Er wordt een kort verslag gemaakt dat verwerkt kan worden in een door Bureau 
Blaauwberg te vervaardigen format dat gebruikt kan worden voor alle werkgroepen. 

2. De volgende bijeenkomst is op maandag 22 april 2013 om 8.30 uur Voorhout (Jos 
Augustinus zorgt voor een uitnodiging/reminder per mail); 

3. Er dient meegedacht te worden aan het benaderen van steakholders (vb: GOM, HR, 
ESA/ Estec etc.). 
 

Voor verslag,240413 Herman Hoeijmans 

Mail: h.hoeijmans@teylingen.nl 

0252-7833806-19431388 

  

mailto:h.hoeijmans@teylingen.nl
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Kort verslag en aantekeningen 2e bijeenkomst ambtelijke werkgroep 
Economische Zaken & Toersime “Bollen 5” in het kader van de voorgenomen 
gemeentelijke samenwerking 
d.d. 22 april 2013. 
 

 

 

3. Terugblik en concept-verslag 4 april 2013 

Ger van Lierop stelt het verslag van de 1e bijeenkomst van 4 april 2013 aan de orde. Het 
verslag wordt gewijzigd vastgesteld.  

Aart van Bochove geeft aan dat de inhoud van het verslag wordt gebruikt bij het 
samenstellen van de vervolgnotitie. Het verslag zal ook toegevoegd worden bij het 
eindrapport en niet voor eenmalig gebruik. De opbrengst is waardevol.  Aart geeft aan 
dat we er zo niet over gesproken hebben. De aanwezigen zijn van mening dat 
afgesproken is vrij uit te spreken en taboeloos te spreken.  Besloten wordt de verslagen 
daarom te anonimiseren. 

Aart van Bochove schetst in korte woorden het verloop van de working parties tot nog 
toe. 

Er is redelijke unanimiteit over wat er zou moeten gebeuren. Er waren wel 
nuanceringen: bij infrastructuur en openbare orde en veiligheid. Infra moet zoeken naar 
een nieuwe agenda en openbare orde en veiligheid heeft temaken met de reeds 
bestaande veiligheidsstructuur. Daarbij wordt al veel bepaald door partners als politie, 
brandweer, korpsbeheerder, RDOGH.  

De ondertoon van de 50, 60 betrokken ambtenaren is: doe ons maar één gemeente. In 
het politieke debat gaat zoiets niet werken. Daar werd ook begrip voor getoond. Er 
moeten conform de opdracht scenario’s komen. Als tweede: maak één ambtelijke 
beleidsafdeling. Daar zou een vorm van regionale politieke aansturing moeten komen 
omdat te laten werken. Tot zover de stand van zaken. Doel is nu aanvullen, checken en 
de matrix aanvullen. 

Vastgesteld wordt ook dat het samenwerkingsvraagstuk in de gemeentelijke 
organisaties niet op alle afdelingen. Alleen daar waar ambtenaren direct betrokken zijn 
bij dit traject leeft het sterker.  

Er wordt gepleit om alle ambtenaren meer betrokken te laten raken. 

Aart van Bochove pleit er voor snel weer contact te leggen met OR’en. Ger van Lierop 
geeft aan dat er al een vervolgbijeenkomst is gepland door Jan Schellevis.  

Er wordt wel vastgesteld dat er politiek geen eenheid van opvatting is hoe de 
strategische samenwerking vorm gegeven moet worden. Vastgesteld is dat alle Bollen5 
gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk vol meewerken. 

We zoeken nu een parapluconstructie met 5/6 gemeenten; uitwerking in de uitvoering 
komt later. Voorbeeld is Streekmarketing. Eerst moet een politieke uitspraak over de 
streekambitie volgen, daarna nadenken over de uitvoering en bijv. De verdeling tussen 
de publieke en private verantwoordelijkheid. De suggestie wordt ook gedaan 
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deskundigen nog goed te laten kijken naar de inns en outs van de verschillende 
samenwerkingsvormen, segmenteringen, mandaat van bestuursbevoegdheden enz. 

Planning 

Aart van Bochove geeft aan dat er op 15 mei 2013 een bijeenkomst met de 
gemeentesecretarissen is gepland. Er komt een brede beschouwing over de 
samenwerkingsvormen. Er wordt zeker gekeken naar bestaande samenwerkingsvormen 
maar wel passend bij deze streek. 

Positie Katwijk 

Voor de gemeenteraad van Katwijk gaan sommige samenwerkingsvormen wellicht te 
ver gaan. Wel wil Katwijk op uitvoeringsniveau aanhaken, de vraag is alleen hoe?  

Aart geeft aan dat er al meerdere verknopingen zijn met Katwijk bijvoorbeeld het sociaal 
domein en openbare orde en veiligheid bijv. de  rampenorganisatie: daar moet je schaal 
maken.  

 

4. Duurzaamheid:  
Het is een opdracht uit het Valetijnsberaad om duurzaamheid in alle domeinen tegen 
het licht te houden. 
In de discussie worden de volgende thema’s aangedragen: 
- maatschappelijk verantwoord ondernemen 
- ecotoerisme is een subtrend 
- duurzame producten bij marketing. 
- Blauwe vlag, quality coast 
- lokale energieprojecten 
- windmolenpark voor de kust: willen we dat bewoners lokaal profiteren? 
Wel is het lastig om “duurzaamheid”  in een procesdiscussie in te brengen.  
Voor het overige wordt dit onderwerp geparkeerd en apart behandeld. 
 

5. Aanvullingen op argumentatie en matrix over samenwerking vanuit EZ deskundigheid. 

Er worden verschillende opmerkingen geplaatst: 

 Bij intensieve samenwerking realiseer je meer slagkracht en lobbykracht naar andere 
gemeenten, ministeries, Bijv. Subsidies aanvragen bij HR, provincie of EU: je moet je als 
gebied profileren dan maak je een veel grotere kans op subsidie (voorbeelden: 
waterrecreatie, wandelnetwerk). Je kunt meer projecten aanvragen en beschikt over 
meer draagkracht. Dit lukt niet op lokaal niveau wel met een regionaal aanspreekpunt. 
Als voorbeeld: een lokaal wandelnetwerk als individuele gemeente opzetten lukt niet. 
De buitenwereld wil ook niet met 6 aparte gemeente onderhandelen.  

 Minder financiële en juridische handelingen. Deze handelingen zijn erg tijdrovend 
(voorbeelden: boerenplanpadafspraken over grondgebied, vaak 5 collegeafspraken, 
BTW afdrachten enz.) 

 Samenvoeging Budget. Dit maakt de slagkracht and e gemeenten groter; bij 5 
beslissingstrajecten gaat veel snelheid verloren. Bundeling maakt project wellicht 
mogelijk die wij nu niet lokaal kan realiseren. Schaal maken is soms nodig om op niveau 
mee te kunnen schakelen en doel te bereiken (landelijk en regionaal). Bijvoorbeeld: 
Spacecluster en Europese subsidieaanvragen.  
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 Bestuurlijke kracht. We hebben wethouders nodig die over een netwerk beschikken, 
tegenwicht kunnen bieden aan sterke tegenspelers. Maar ook aan kunnen sluiten, 
onderhandelen en draagkracht kunnen organiseren (voorbeeld Andre Kuipers – dankzij 
2 sterke wethouders – goed binnengehaald). Wethouders dragen bij aan toegevoegde 
waarde voor het collectief, hebben netwerkvaardigheden; belang hiervan neemt steeds 
verder toe. Je moet in Den Haag zitten, subsidies binnenhalen, meedoen met de grote 
ontwikkelingen.  

 Voor raadsleden kan het verlies van autonomie en macht een rol spelen bij intensievere 
samenwerking als sprake is van het overdragen van bevoegdheden. Er moet nagedacht 
worden over wat je daarmee wint of verliest. Tot nu toe hebben de gemeenten weinig 
tijd voor nieuwe, regionale zaken – zeker als het geen prioriteit heeft bijvoorbeeld 
subsidie voor werklandschappen). Grote gemeenten hebben meer mogelijkheden en 
gaan er dus met de subsidies vandoor. Zij beschikken bijvoorbeeld over 
subsidielobbyisten. Met 5 gemeenten heb je minder overzicht op alle mogelijkheden en 
de belangen zijn niet altijd hetzelfde. Het tempo en behandeling van trajecten is 
verschillend. Dat gaat soms ten koste van slagkracht. 

 Opschalen van de samenwerking. Dit heeft ook gevolgen voor partners. Lokale groepen 
moeten ook opschalen en zijn daar soms ook al mee bezig en lopen voor. In de 
gesprekken met stakeholders zal dit ook aan de orde komen. Ook buurgemeenten 
vinden het nodig om met grotere partners te praten. (voorbeeld Haarlemmermeer – 
Hillegom). Haarlemmermeer gaat niet het gesprek aan met alle gemeenten apart. Dat 
hangt soms ook een beetje af van de wethouder (voorbeelden woningen en wegen). Nu 
zijn het vooral nog toevallige ontmoetingen en afzonderlijke gesprekken tussen 
wethouders. Holland Rijnland is dan ook soms weer te groot en dus niet de juiste schaal.  

 Praktische samenwerking. Ook gewone praktische zaken vragen om samenwerking: 
vervanging bij ziekte, teveel eenpitters. Je hebt het vaak te druk met intern gedoe om 
extern sterke rol te spelen. Dan is er ook geen samenwerking. Prioriteitenstelling in het 
werk is ook nodig. Conclusie: lobbykracht en partnerschap zijn belangrijk. 
 

Overige aandachtspunten: 

Regionaal besluitmoment vraagt scheiding. Lokaal/regionaal.  Voorkomen moet worden 
dat lokale belangen steeds weer een te dominante rol spelen, zoals bij Holland Rijnland.  

Scheiding wat lokaal is, is nodig en zo scherp mogelijk. Wat blijft binnen de lokale 
agenda?  

Voorbeelden van duidelijk lokale onderwerpen, die een lokale uitvoering hebben:  

- herinrichting winkelstraat 

- inrichting openbare ruimten, 

- een herinrichting van een horecaplein,  

- Leidse Vaart - steiger in Lisse: alleen bij overleg/samenwerking zinvol voor toerisme) 

- parkeren van vrachtwagens  
Soms is daarbij wel beleidsinhoudelijk regionaal overleg en kennisuitwisseling wel van 
belang. 

Bijvoorbeeld koopzondagen of inrichting ondernemersfondsen: lokaal zijn er 
verschillende modellen. Regionale afstemming en uitvoering lokaal is dan de uitkomst. 

Opmerkingen bij de Matrix:  

Belangrijk is: een eenduidige aansturing en eenduidige besluitvorming en 
verantwoording. Bestuurder moet afgerekend kunnen worden. Als dat niet kan: dan 
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maar hetzelfde houden. Ambtelijke fusie heeft dan geen zin. Bij elkaar zitten heeft 
alleen zin, als bestuurlijk er iets gebeurt.  

Er wordt altijd gewezen naar de samenwerking bij de ISD Bollenstreek. Maar het beleid 
wordt in Den Haag dus landelijk bepaald. Ook bij de Milieudienst wordt ook erg veel 
landelijk bepaald.  

Er is juist veel behoefte aan lokaal/regionaal beleid en dat gebeurt niet in Den Haag. 
Maar dat geldt in veel mindere mate voor Economische zaken en Ruimte, dat moet je 
politiek niet loslaten maar onder eigen regie houden. Economische zaken moet juist 
regionaler opgepakt worden. Een regionale wethouder met regionaal bestuurlijke 
verantwoordelijkheid kan hier wellicht in voorzien. Duidelijk is dat de complicatie in de 
hoek van de politiek zit. Het samenwerkingsmodel van Drechtsteden is niet 1-op-1 over 
te nemen en alles helemaal waterdicht timmeren is ook onhaalbaar. Nader onderzoek 
naar bestuurlijke en juridische zaken is gewenst. 

Idee: als alle working parties voorbij zijn, in 2e helft mei  samen alle 
beleidsmedewerkers uitnodigen met gemeentesecretarissen. Om resultaten gezamenlijk 
door te nemen.  

 

Voor verslag, 

Jos Augustinus 
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Working Party Ruimtelijke Ordening Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek 

Verslag 1e bijeenkomst vrijdag 12 april 2013 

 

 

1. Opening en mededelingen 
Jack de Vos opent de bijeenkomst van de working party Ruimtelijke Ordening en heet de 
aanwezigen welkom. Het verslag van deze bijeenkomst wordt gemaakt door Annemieke 
Star, regiocoördinator gemeente Lisse. 
 

2. Kennismaking 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

3. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Achtergronden: toelichting door de voorzitter 
Jack de Vos licht de achtergronden toe en schets het proces tot nu toe. Op 2 oktober 
2012 hebben de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk 
uitgesproken dat de intergemeentelijke samenwerking geïntensiveerd moet worden. De 
gemeente in de Duin- en Bollenstreek werken al jaren op operationeel niveau samen op 
verschillende gebieden, nu zal de samenwerking op strategisch niveau vorm moeten 
gaan krijgen. Noordwijkerhout heeft zich hierbij aangesloten. Op 14 februari 2013 zijn 
tijdens een raadsconferentie 36 afspraken gemaakt op vijf verschillende thema’s. Het 
gaat om doelen voor de streek voor de komende 10-15 jaar. De afspraken zijn op 4 april 
2013 tijdens gelijktijdige raadsvergaderingen bekrachtigd. Deze afspraken moeten nu 
worden uitgewerkt: hoe kunnen de gemeenten deze doelen bereiken? 
Gemeente Katwijk heeft met een raadsbrief vastgesteld tijdens zijn raadsvergadering 
van 4 april 2013 te kennen gegeven te willen aanschuiven. Dat betekent dat het nu gaat  
om zes gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 
 

5. Bestuursopdracht intensievere samenwerking 
 

6. De vijf Duin- en Bollengemeenten naar 2030; strategische samenwerkingsafspraken 
De deelnemers krijgen de gelegenheid vragen te stellen over de achtergrondinformatie 
die is toegestuurd als voorbereiding op deze bijeenkomst. 
 

- Is er sprake van vertraging door het aanschuiven van Katwijk? 
Nee, Katwijk rijdt mee op een rijdende trein. Die rijdende trein is maatgevend voor het 
tempo. Katwijk heeft op 4 april 2013 aangegeven ook op strategisch niveau te willen 
samenwerken. Wel heeft Katwijk een eigenstandige positie in het traject in die zin dat 
Katwijk niet heeft deelgenomen aan het proces tot nu toe en daarom wellicht niet 
geheel dezelfde inzichten zal inbrengen als de andere vijf gemeenten. Tussen en bij de 
overige gemeenten zijn ook nuanceverschillen te ontdekken. 
 

- Mag een fusie ook worden geadviseerd als optimale samenwerkingsvorm? 
Een fusie is niet expliciet uitgesloten door de stuurgroep. De doelstelling van de working 
parties is om zo vrij mogelijk te denken over het antwoord op de problemen die in de 
afspraken naar voren worden geschoven. Naast de samenwerkingsvorm ‘fusie’ moet 
nog minimaal één andere samenwerkingsvorm worden uitgewerkt. 
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- Wat is de betekenis van de amendementen en moties die in Noordwijk zijn 
aangenomen? 
De amendementen en moties veranderen de afspraken niet, maar leggen accenten. Het 
amendement dat betrekking heeft op de afspraken over openbare orde en veiligheid 
spreekt zich uit over deelname van Katwijk. Materieel is daarvan al sinds jaar en dag 
sprake. Het amendement is daarom overbodig. De 36 afspraken worden volledig door 
Noordwijk onderschreven. Er moet wel helderheid komen over de begrippen 
‘congruentie’ en ‘flexibele netwerkstructuur’, om te voorkomen dat men deze begrippen 
anders interpreteert. 
 

- Wanneer en hoe wordt het maatschappelijk middenveld betrokken in het traject? 
De stakeholders worden geconsulteerd voordat het eindproduct klaar is, dus in mei 
2013. 
 

7. Brainstorm over de afspraken 
Aart van Bochove licht toe dat er al afspraken tussen de betrokken gemeenten liggen 
over het bestemmingsplan buitengebied voor de zes Greenportgemeenten. De reeds 
bereikte samenwerkingsambities blijven gezamenlijk worden uitgevoerd. Er is een 
versnelling en update nodig van de afspraken, onder meer door de 
marktontwikkelingen. 
 
De portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening uit de streek hebben zelf in het voortraject 
naar voren gebracht dat er onvoldoende ‘pieken’ zijn op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening binnen de Duin- en Bollenstreek, omdat iedere gemeente voor zich heeft 
gewerkt de afgelopen jaren en de streek niet als eenheid is gezien. Er zijn kansen gemist 
door niet gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld wegvloeien van koopkracht. In de 
Bollenstreek was zo ruimte geweest voor een P.C. Hooftstraat. 
 
Het beschouwen van de streek als één gebied, vraagt om keuzes, die soms pijn kunnen 
doen voor individuele gemeenten, maar voor de streek als geheel meerwaarde kunnen 
betekenen.  
 
In deze bijeenkomst wordt in twee ronden gewerkt: 
1e ronde: eerste reacties op de vragen ‘wat heb je nodig om de gemaakte afspraken te 
kunnen realiseren’ en ‘welke samenwerkingsvorm is daarvoor het meest geschikt’ 
2e ronde: inventarisatie van de samenwerkingsvormen die verder moeten worden 
uitgewerkt 
 
Het vervolg van het proces is dat bureau Blaauwberg en de regiocoördinatoren de 
uitkomsten van de eerste bijeenkomsten van de working parties uitwerken. In de 
vervolgbijeenkomsten van de working parties wordt bij de deelnemers getoetst of de 
uitwerking verwoordt wat in de working parties is besproken en of dit de gewenste 
richting is. In mei vindt een discussie plaats met de gemeentesecretarissen over de 
opbrengsten van de working parties, waarna in juni de resultaten aan de besturen wordt 
voorgelegd. 
 
1e ronde 
De deelnemers geven hun eerste reactie op de gemaakte afspraken en de manier 
waarop deze het beste tot uitvoering zouden kunnen worden gebracht. 
 
Het is van belang dat er geen vrijblijvendheid meer is tussen de gemeenten als het gaat 
om samenwerking. De samenwerking moet verder gaan dan wat nu in Holland Rijnland-
verband gebeurt en dit moet bestuurlijk worden geborgd. Een fusie zou de beste 
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borging geven, een andere optie zou  een groeimodel richting een fusie zijn. Om de 
gemaakte afspraken over bijvoorbeeld grondpolitiek en voorzieningenniveau te kunnen 
realiseren, zijn harde afspraken over de uitwerking en samenwerking nodig. 
 
De discussie over de toekomst van Holland Rijnland (Kracht15) moet worden 
meegenomen in de discussie over de samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. 
Wanneer de samenwerking tussen de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek vorm 
gaat krijgen, zal Holland Rijnland een andere rol worden toegedicht. Door samenwerking 
worden de zes gemeenten immers krachtiger. 
 
De zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek hebben een eigen, gezamenlijke 
identiteit. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)  vraagt om een 
professionele, robuuste ambtelijke organisatie. Op die manier staan de gemeenten ook 
sterker tegenover bijvoorbeeld projectontwikkelaars. 
 
Tussen Ruimtelijke Ordening en Economie is een sterke samenhang. De 
intergemeentelijke samenwerking moet beter dan hoe het nu in de GOM is geregeld, 
met meer daadkracht: specialismen voor ambtenaren, krachten bundelen. De GOM is 
beperkt door de randvoorwaarden die bij de oprichting zijn gesteld. Het fundament is 
goed, maar de uitvoering niet: te weinig financiële armslag. De GOM kan niet snel 
handelen of besluiten en slagvaardig zijn wanneer een project afwijkt van de ISG. Zo 
loopt men tegen zaken aan waar vooraf niet aan gedacht is. Projecten moeten dan door 
een langdurig en stroperig proces, omdat overeenstemming tussen zes gemeenten en 
de provincie Zuid-Holland nodig is. Er is een krachtdadig instrument of orgaan nodig.Het 
wethoudersoverleg GOM heeft geen mandaat. 
 

Een ambtelijke fusie is goed voor de kwaliteit van de ambtenaren, maar vormt niet het 
antwoord op alle gemaakte afspraken. Er is een strak geregeld mandaat nodig. Een 
coördinerend wethouder is lastig in verband met het afleggen van verantwoording in 
andere raden. 

 
Bij het oprichten van de GOM zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het bouwen van 
GOM-woningen, zonder dat de locaties bepaald zijn waar die GOM-woningen moeten 
komen. Dit soort afspraken moet bij de intensievere samenwerking worden voorkomen. 
Anderen wijzen er bij dit laatste op dat helderheid vooraf over grondaankopen leidt tot 
ongewenste prijsstijgingen. 
 
Er wordt een rapport opgesteld over het regionaal afstemmen van het 
woningbouwprogramma. Het is de vraag of de politiek de lokale belangen kan 
overstijgen. Het inleveren van autonomie is noodzakelijk voor het oplossen van het 
regionale verdelingsvraagstuk. 
 
Uit ervaring zal moeten blijken of het voor gemeenten mogelijk is de lokale autonomie 
te overstijgen. Dat kan alleen als er voor alle partijen iets in zit om te geven en te 
nemen. Als iedere gemeente zijn eigen specialisme ontwikkelt en de gezamenlijke 
gemeenten kunnen komen tot een taakverdeling, dan is er meerwaarde voor de streek 
te behalen die uitstijgt boven het huidige voorzieningenniveau. Door specialisatie en 
differentiatie kunnen de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek meer bereiken 
dan de resultaten van de zes individuele gemeenten bij elkaar opgeteld. 
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Er moet inzichtelijk worden gemaakt wat de woningbouwplannen van verschillende 
gemeenten zijn, de plannen moeten op elkaar worden afgestemd. De provincie eist nu al 
dat er intergemeentelijke afstemming plaatsvindt over woningbouwlocaties. Indien 
nodig moeten er intergemeentelijk keuzes worden gemaakt welke 
woningbouwprojecten doorgang vinden en welke niet. Er is bestuurlijk lef nodig en er 
moeten prioriteiten worden gesteld. Het oprichten van één afdeling Volkshuisvesting is 
van toegevoegde waarde. Daarbij dient de vraag zich aan wie de dienst aanstuurt. 
 

De bestuurders moeten samen komen en gezamenlijk beslissen en uitvoeren, niet 
iedere gemeente voor zich. Er moet één bestuurlijk aanspreekpunt komen met een 
controlerend orgaan, bijvoorbeeld een afvaardiging uit de raden met mandaat. 

Er is een testcase op korte termijn. De provincie Zuid-Holland heeft de zes gemeenten 
van de Duin- en Bollenstreek gevraagd tot afstemming te komen over de woningbouw in 
verband met de structuurvisie. 

Het is nodig dat er mandaat komt voor bestuurders, met daaronder een gezamenlijke 
RO-afdeling. EZ/Wonen/RO moeten integraal worden benaderd. 

 

2e ronde 

Aart van Bochove heeft uit de eerste ronde een aantal mogelijke samenwerkingsvormen 
afgeleid en licht deze toe: 

- SETA-model: gezamenlijke afdeling ruimte/EZ/wonen voor 5 of 6 gemeenten, aangevuld 
met mandaat voor bestuurders: alleen een ambtelijke fusie levert onvoldoende op 

- Coördinerend wethouder 

- Drechtstedenmodel: coördinerend wethouder met eigen platform voor verantwoording. 
Dan moet worden afgesproken welke taken in de eigen raad worden verantwoord en 
wat in de Bollenraad. Mandaat en taakoverdracht moet worden geregeld. De Bollenraad 
kan het antwoord zijn op de legitimiteitsvraag. 

- Fusie 
Deze laatste variant valt buiten de opdracht aan de working parties.  

Bij huiverigheid voor bestuurlijke arrangementen, zijn er twee opties: SETA (niet 
optimaal, want geen bestuurlijk samengaan) en fusie (optimaal, maar nu niet haalbaar). 

Er bestaat twijfel of raden mandaat willen afgeven voor RO-taken, gezien de politieke 
gevoeligheden die daar vaak mee samenhangen. 

 

Fusie is de beste variant, maar het is mogelijk eerst een begin te maken met een 
ambtelijke fusie. Er bestaat scepsis over de tussenvormen (coördinerend wethouder en 
Drechtstedenmodel). Daar moeten gemeenten alleen aan beginnen wanneer er 
bereidheid bestaat autonomie in te leveren. 

Bij het SETA-model is ook een bestuurlijk arrangement nodig om te vermijden dat  
ambtenaren zes opdrachtgevers moeten dienen. Het Drechtstedenmodel biedt dan een 
oplossing. 
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Conclusie 

De deelnemers aan de working party RO zijn van mening dat een fusie de beste vorm 
zou zijn om de samenwerking vorm te geven. Aangezien deze vorm buiten de opdracht 
valt zou de tweede optie het Drechtstedenmodel kunnen zijn met een algemeen bestuur 
dat bestaat uit afvaardiging van de gemeenteraden en een dagelijks bestuur van 
portefeuillehouders. Het DB is dan opdrachtgever van de gezamenlijke afdeling 
RO/EZ/Volkshuisvesting. 

Stakeholders 

Iedere working party spreekt de stakeholders (strategische partners over een periode 
van 10-15 jaar, mogelijk van buiten de eigen regio). Iedere deelnemer denkt na over de 
mogelijke stakeholders voor de working party Ruimtelijke Ontwikkeling en geeft deze 
door aan Annemieke Star. Blaauwberg maakt afspraken met (groepen van) stakeholders 
en stuurt intekenlijsten rond. 

De onderwerpen voor gesprekken met stakeholders: 

- Wat is de strategische agenda voor de komende 10-15 jaar van de stakeholder en komt 
dit overeen met de agenda zoals op 4 april 2013 vastgesteld door vijf gemeenteraden uit 
de Duin- en Bollenstreek? 

- Hoe moet het bestuur in de streek zich organiseren om te kunnen komen tot een 
zinvolle samenwerking met de stakeholder? 
 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende stakeholders genoemd: GOM, LTO-Noord, 
woningbouwcorporatie (Stek of Vooruitgang), Vereniging Bedrijfsleven Duin- en 
Bollenstreek, stakeholders ISG (waaronder cultuurhistorisch), ESA Estec, Akzo Nobel, 
Kamer van Koophandel, Omgevingsdienst West-Holland (ivm SMASH, Structuurvisie 
Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer Companen, een bank, 
Hoogheemraadschap, provincie Zuid-Holland. 

Aanvulling per e-mail d.d. 15 april: 

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (www.neprom.nl) 
zodat wordt geabstraheerd van de individuele ontwikkelaars waar we nu mee te maken 
hebben. 

8. Volgende afspraak 
De volgende afspraak voor de working party Ruimtelijke Ordening wordt gemaakt voor 
woensdag 1 mei van 9.00 tot 10:30 uur. Locatie: gemeentehuis Noordwijk, oude 
raadzaal. 
 

9. Rondvraag 
Er wordt gevraagd naar een mogelijke evaluatie van het Drechtstedenmodel. Aart van 
Bochove zegt toe hiernaar te zoeken. 
 

10. Sluiting 
Jack de Vos sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en 
inbreng. 

http://www.neprom.nl/
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Working Party Ruimtelijke Ordening Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek 

Verslag 2e bijeenkomst woensdag 1 mei 2013 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 
 

Jack de Vos opent de bijeenkomst van de tweede working party Ruimtelijke Ordening en 
heet de aanwezigen welkom.  

 
2.  Doel van de bijeenkomst 
 

Een agenda is hiertoe opgesteld, welke wordt vastgesteld: 

-   Verslag vorige bijeenkomst van 12 april 2013 

-   Analyse Ruimtelijke Ordening door Blaauwberg 

-   Verdere uitwerking samenwerkingsvormen 

-   Gesprekken met stakeholders en vervolgtraject 

 
3.  Verslag 1e working party RO d.d. 12 april 

- Toevoegen dat de heer Aardoom bij deze bijeenkomst afwezig was 

- Pagina 1: onder punt 6 is een zin ( ‘tussen….ontdekken’) dubbel opgenomen 

- Pagina 6: Woord ‘broodheren’ schrappen en vervangen door ‘opdrachtgevers’. 
Verder wordt het verslag conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag pagina 6 wordt aangegeven dat de evaluatie van het 
Drechtstedenmodel gisteren is gemaild. Essentie van deze evaluatie is dat in het model 
een jaar lang is geëxperimenteerd met verschillende samenwerkingsvormen en in feite 
een jarenlange proeftuin is. Er worden wel successen geboekt, maar het kost tevens 
enorm veel tijd. Van deze ervaringen kunnen wij leren. 

 

4.  Analyse Ruimtelijke Ordening 

Hiertoe vormt een eerste visie, opgesteld door Blaauwberg naar aanleiding van de 
eerste bijeenkomst, de onderlegger.  

Algemene opmerkingen hierbij: 

- Pagina 2: onder punt 30 en 31 gesproken dient te worden van zes gemeenten, in plaats 
van vijf.  

- Alle eerdere voorbeelden als de PC Hooftstraat ter onderbouwing van de 
probleemanalyse zoals genoemd in de strategische afspraken voor de langere termijn, 
worden thans herhaald, omdat het stuk zelfstandig leesbaar moet zijn. 
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- Pagina 2: ISG en Greenport zijn gevormd in Duin- en Bollenstreekverband en niet binnen 
Holland Rijnlandverband. Holland Rijnland kan wel apart genoemd worden. 

- Pagina 3: onder alinea 3 zin ‘Sommigen…zijn’  schrappen. Dit is namelijk een politiek 
statement. 
 

In de analyse is een aantal PM punten opgenomen. Een belangrijke daarvan is een 
onderbouwing voor de visie van de RO-groep dat een ambtelijke samenwerking in de 
vorm van het SETA model alleen zinvol is als er ook bestuurlijk iets gebeurt. In deze 
bijeenkomst dient men na te denken over deze onderbouwing.  
Door de working party EZ werd duidelijk aangegeven dat een samenwerking (in de vorm 
van één afdeling EZ) alleen zinvol is als ook RO hierin participeert. Ook RO heeft 
aangegeven EZ onmisbaar te achten. Dit kun je zien als een zogenaamd ‘ritseffect’. 
Ondanks het feit dat de beide groepen een fusie het meest efficiënt achten, dienen er 
wel meerdere scenario’s te worden uitgewerkt. De vraag is of er een vorm is die recht 
doet aan de strategische vraagstellingen die er liggen en aan de politieke werkelijkheid. 
De vraag naar een onderbouwing voor een samenwerkingsvorm is evident en overigens 
in elke working party gevoerd. Deze tweede RO-sessie is de laatste bijeenkomst in dit 
procesdeel. 

De working parties laten zich kenmerken door hun unanimiteit. Dit met uitzondering van 
Katwijk, die een aparte positie inneemt. Deze unanimiteit laat zich eenvoudig op papier 
vertalen, maar het is wel noodzaak er voor te zorgen dat hiermee de politieke discussie 
niet direct doodslaat.  
Volgende week is er een gezamenlijke collegevergadering van de vijf Bollengemeenten. 
De ideeën uit de working parties zullen aan de colleges worden meegegeven en ze 
worden daarbij tevens uitgenodigd mee te denken over tussenvarianten. Een 
voorafgaande terugkoppeling naar de stuurgroep ware te verkiezen, maar die 
stuurgroep is niet op korte termijn voorzien. Gezien het tempo van het proces moeten 
de  bestuurders  in het betoog worden meegenomen. Eerst de collegeleden en later 
natuurlijk ook de raadsleden.  

5. Verdere uitwerking samenwerkingsvormen 

De RO-groep acht voor een adequate aanpak van de regionale strategische doelen een 
ambtelijke fusie op dit beleidsterrein het meest aangewezen. Een ambtelijke fusie heeft 
overigens vooral meerwaarde als de deelterreinen EZ, infra, milieu en verkeer 
participeren. Ook grondzaken is een belangrijke partner. De medewerkers van 
grondzaken zouden idealiter ook betrokken moeten zijn, zonder overigens meteen één 
grondbedrijf te vormen. Dat laatste zou voor het grondbedrijf  namelijk in feite al een 
herindeling betekenen.  

Wel dient er overeenkomstig de strategische doelstelling 30 bereidheid er te zijn om 
over één grondbedrijf na te denken en over de wenselijkheid daarvan zich uit te spreken 
binnen twee jaar.  

 
Een ambtelijke fusie krijgt echter alleen meerwaarde als er ook bestuurlijk iets gebeurt. 

Het is daarom belangrijk aan te kunnen geven welke potentiële voordelen anders blijven 
liggen. Dit zijn voor RO efficiency, optimale ruimtelijke allocatie van voorzieningen, 
grotere differentiatie en daarmee mogelijkheden tot specialisatie van kernen en 
gebieden waardoor het geheel van de Bollenstreek meer wordt dan de som der delen, 
vergelijkbaar met teamwork waarin van elk teamlid de sterkste eigenschappen worden 
benut.   
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Het creëren van een eenheid, levert op deze manier  elke individuele gemeente meer 
op. Elke gemeente kan zich focussen op zijn sterke kant en deze uitbuiten. 

Als we één gemeente zouden zijn geweest, zouden er andere keuzes zijn gemaakt 
bijvoorbeeld over de allocatie van voorzieningen. Er zijn niet vijf of zes zwembaden 
nodig, vijf industrieterreinen of vijf soortgelijke winkelcentra. Differentiatie en 
specialisatie levert de streek meer op, dan wanneer iedere gemeente alle voorzieningen 
zelf wil creëren en in stand houden.  

Bovendien bestaat er zonder bestuurlijk arrangement inefficiency in het 
besluitvormingsproces. Een voorstel voorleggen aan alle gemeenteraden kost veel tijd. 
Daarbij kunnen de raadsbesluiten uiteindelijk van elkaar verschillen door ingediende 
amendementen of moties. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij besluitvorming over het 
Regionaal Investeringsfonds.  

Kortom, zonder een bestuurlijke samenvoeging, niet zijnde een herindeling, heeft de 
ambtelijke samenvoeging minder of nauwelijks toegevoegde waarde.  

 
De volgende vraag is hoe e.e.a. er bestuurlijk uit zou kunnen zien om de genoemde 
meerwaarde te bereiken. Een mogelijkheid is het creëren van één bestuurlijk 
aanspreekpunt voor de ambtelijke organisatie. Deze bestuurder zou dan ruggenspraak 
kunnen houden met zijn bestuurlijke collega’s. Waarschijnlijk zal dit al snel leiden tot 
een vleugellam aanspreekpunt. Voorkeur heeft het daarom een aanspreekpunt te 
creëren in de vorm van een coördinerend bestuurder. Voor zover die vorm ook gekozen 
zou worden in de andere vier beleidsthema’s, zou en gesproken kunnen worden van een 
dagelijks bestuur voor de regionale beleidsvraagstukken. Op raadsniveau zou een 
regionaal bestuursorgaan moeten worden ingesteld die de besluiten neemt over de 
regionale vraagstukken. Zo’n  ”Bollenraad” zou dan moeten bestaan  uit een aantal 
gemeenteraadsleden per deelnemende gemeente. . Aan de bollenraad worden alleen 
de regionale, gemeentegrensoverschrijdende, zaken voorgelegd. Samenstelling van de 
Bollenraad op partijpolitieke basis zou de voorkeur hebben aangezien daarmee het 
regionale denken meer kans krijgt dan delegaties per gemeente, zoals thans het geval is 
in Holland Rijnland. 

 

Duidelijk is dat hiermee wel een vierde bestuurslaag wordt gecreëerd. De gemeenten 
zullen een deel van hun autonomie, namelijk die voor de vijf genoemde strategische 
onderwerpen inleveren. Dit betekent echter geen verlies. Elke gemeente kan namelijk 
meebesluiten over een groter geheel dan waarover daarvoor zeggenschap bestond. 
Voor de lokale zaken blijft de lokale gemeenteraad zeggenschap uitoefenen. 

Een punt van belang is de vraag naar de bestuurlijke legitimiteit.  

De afstand bestuur-burger hoeft niet groter te worden wanneer een grotere entiteit 
ontstaat. Onder meer door dorps- of wijkverenigingen kan die afstand klein blijven. Het 
gaat om de onderlinge interactie tussen burgers en bestuur. Die interactie is er nu ook 
volop. Bovendien is de burger niet geïnteresseerd in alles wat in het gemeentehuis 
gebeurt. Wat wel interessant is, is wat een burger direct raakt. Bijvoorbeeld de aanleg 
van een weg voor zijn huis of de buurman die zijn woning uitbouwt (zgn. Nimby). Een 
mogelijk vergrote afstand op de voor hem oninteressante zaken merkt de burger 
nauwelijks. 
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In Noordwijk is bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen om te gaan van een 
bestuurderscultuur naar een bewonerscultuur. In de praktijk heeft zich dit voornamelijk 
geuit in de mogelijkheid voor inwoners een bestuurder direct te kunnen benaderen. Het 
gaat daarbij dus vooral om het gevoel dat inwoners ervaren. Dat gevoel kan op diverse 
manieren blijven bestaan. 

Daarnaast is een tendens zichtbaar waarbij nieuwe vormen van democratische 
samenwerking ontstaan, los van gemeenteraden. Te denken valt hierbij aan 
parkmanagement, ondernemingsfondsen en burgerparticipatie.  

Een ander aspect van legitimiteit is  of een vierde bestuurslaag wettelijk is toegestaan 
als besluitvormend orgaan. Is een vierde bestuurslaag wel bevoegd over zaken te 
besluiten die de wet bij een gemeenteraad legt? Juristen zijn het over het antwoord niet 
eens. Er wordt zelfs gesteld dat besluiten van Amsterdamse stadsdeelraden niet 
rechtsmatig zijn. Deze vraag hoeft nu niet beantwoord te worden, maar moet wel boven 
tafel blijven. 

6. Gesprekken met stakeholders 

Volgende week is er een gezamenlijke collegevergadering van de zes gemeenten. De 
heer Schellevis, gemeentesecretaris van Teylingen, zal hier een mondeling de 
uitkomsten van de working parties verslaan. Daarna is er een overleg van 
gemeentesecretarissen, waar een concept tekst over de working parties voorhanden is. 
Na 15 mei is de concepttekst gereed, met een sideview van de gemeentesecretarissen. 
Ook gesprekken met stakeholders vinden in de komende weken plaats. Van de 
stakeholders is een voorlopig overzicht gemaakt. Tussen working parties EZ, Infra en RO 
zitten veel dubbelingen. Daarom wordt nog bezien welke ambtenaren er naar toe gaan. 
De agenda is hierbij bepalend. Een terugkoppeling wordt gegeven door de regio-
coördinatoren.  
Half juni komt er een rapportage over de bijeenkomsten met de stakeholders en is het 
rapport compleet. Dit wordt voor het reces via stuurgroep en klankbordgroep 
aangeboden aan alle raadsleden in een gezamenlijke bijeenkomst, waarvoor ook alle 
ambtenaren die een bijdrage hebben geleverd in het proces een uitnodiging ontvangen. 
De besluitvorming vindt dan naar verwachting plaats in september. 

7. Vervolgtraject 

Zie onder 6 

8. Rondvraag  

- Ondanks de eigen positie van Katwijk in het traject, wordt er erg gehecht aan 
participatie van Katwijk voor wat betreft RO. 

- De vraag leeft of het mogelijk is aan te geven wat de financiële gevolgen zijn van een 
voorstel; denk aan kostenbesparingen door vermindering aantal ambtelijke fte’s, minder 
bestuurders etc.  Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk. Voor een goed beeld van de 
financiële gevolgen dient men alle effecten op de lange termijn mee te nemen en deze 
zijn niet te voorzien. 
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Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek 
Verslag eerste Working party Infrastructuur 
 
Datum: 15 april 2013 
Locatie: Raadzaal, gemeente Lisse 
 
De startbijeenkomst van deze working party wordt geopend met een korte beschrijving 
van het proces van de Bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek. De 
aanwezigheid van Katwijk wordt nader toegelicht. Katwijk heeft aangegeven graag mee 
te denken in de uitwerking van de strategische samenwerkingsafspraken, op de 
afspraken die voor hen van toepassing zijn en overweegt later of en in hoeverre zij 
meedoet in de samenwerkingsafspraken. 
 
In deze 1e ronde kan iedere deelnemer een algemene reactie geven, ook met 
persoonlijke gevoelens, over alles wat men gehoord heeft of gelezen en welke 
samenwerkingsvariant de voorkeur heeft.  
In de 2e ronde wordt geïnventariseerd welke samenwerkingsvormen verder moeten 
worden uitgewerkt.  
 
Het vervolg van het proces is dat bureau Blaauwberg en de regiocoördinatoren de 
uitkomsten van de eerste bijeenkomsten van de working parties uitwerken. In de 
vervolgbijeenkomsten van de working parties wordt getoetst of de uitwerking 
verwoordt wat in de working parties is besproken en of dit de gewenste richting is. In 
mei vindt een discussie plaats met de gemeentesecretarissen over de uitkomsten van de 
working parties, waarna in juni de resultaten aan de besturen worden voorgelegd. 
 
Brainstorm: 
 
Samenwerking 
Algemene constatering is dat er op strategisch niveau binnen het onderwerp 
infrastructuur al veel is en wordt gedaan op Holland Rijnland niveau, bijvoorbeeld de 
Rijnlandroute, verkeersveiligheid en het HOV-traject. 
Voorheen bestond het SDB (Duin- en Bollenstreek) die is opgegaan in Holland Rijnland. 
Het lijkt niet de bedoeling dat de Duin- en Bollenstreek weer terugzakt naar het SBD-
niveau, want er is juist veel winst geboekt door vraagstukken op Holland Rijnland-niveau 
aan te pakken. Wel kan de Duin- en Bollenstreek in onderlinge afstemming gezamenlijke 
standpunten innemen bij de diverse dossiers. De Duin- en Bollenstreek staat als geheel 
dan ook sterker richting Holland Rijnland. 
 
Daarnaast bestaat al het samenwerkingsverband TKN (Teylingen, Katwijk en Noordwijk). 
Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom zijn nog niet aangesloten, maar zijn al wel deels in 
gesprek met TKN.  
 
Bij de aanleg van fiets- en wandelpaden speelt de provincie een grote rol. Zij heeft al een 
grote wandelkaart gemaakt en werkt momenteel aan een fietspadenplan. De provincie 
betaald 100% van die fietspaden en zal hierin vooral de trekker zijn. Maar het is zinvol 
daar als Duin- en Bollenstreek bij aan te haken voor de afstemming. 
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Mobiliteit 
De term infrastructuur zou vervangen moeten worden door mobiliteit. Het gaat namelijk 
om het verplaatsen van mensen, in welke vorm dan ook. Als er een regionale visie is op 
het verplaatsen tussen de betrokken gemeente en daarbuiten, dan wordt duidelijk wat 
en hoe je dat samen moet doen en faciliteren en welke vorm van samenwerking daarbij 
het beste past. 
 
Afstemming werkzaamheden 
Afspraak nr. 35 heeft te maken met afstemmingen van wegwerkzaamheden. Hier horen 
wegbeheerplan, rioolplan, aanbestedingen en dergelijke in samenwerking met de 
andere gemeenten, ook bij. Door samen deze onderwerpen op te pakken in één 
organisatie met zware projectleiders zal veel winst te behalen zijn. Het afstemmen van 
werkzaamheden zou ook in breder verband dan alleen de Duin- en Bollenstreek 
uitgewerkt moeten worden.  
 
Lokaal versus bovenlokaal 
Geconstateerd wordt dat bij infrastructuur de gevolgen van bovenlokale beslissingen 
altijd invloed hebben op de lokale beslissingen en andersom. Dit heeft te maken met dat 
grote regionale vraagstukken eindigen in lokale vraagstukken. Hier speelt het Not In My 
Backyard-gevoel een grote rol dat meegenomen wordt door de lokale besturen. Dat 
maakt het lastig om echt regionale ambities neer te zetten en daarbij dan lokale 
bestuurlijke slagkracht te bieden. 
 
Bij een gemeenschappelijk standpunt van meerdere gemeenten zullen een aantal lokale 
projecten binnen de eigen gemeenten een minder hoge prioritering moeten krijgen ten 
opzichte van de bovenlokale projecten. Het bovenlokaal belang zal zwaarder moeten 
wegen dan het lokale belang. 
Bij infraprocessen ontstaat altijd een spanningsveld tussen de mensen bij wie dingen 
voor de deur gebeuren (lokale/individuele belangen) en het algemeen belang. De 
discussie vertrekt altijd vanuit het algemeen belang maar gaande weg krijgen de lokale 
en individuele belangen meer prioriteit. Dit vraagt om bestuurlijke slagkracht op zowel 
lokaal als bovenlokaal niveau. Het eigen belang van de gemeente moet in relatie 
gebracht kunnen worden met het groter geheel. 
 
Bestuurlijke samenwerking 
Het alleen samenvoegen van de ambtelijke ondersteuning als samenwerkingsvorm lost 
de bestuurlijke problematiek niet op. Ambtelijke samenwerking bestaat ruim voldoende, 
het is van belang dat de besturen van de verschillende gemeenten elkaar vinden en 
gezamenlijke standpunten innemen. De samenwerking kan alleen van de grond komen 
als op bestuurlijk niveau afstemming plaatsvindt.  
  
De problemen liggen vaak bij de grensgebieden van de gemeenten. De politiek richt zich 
vooral op de (dorps)centra van de gebieden, waardoor de grensgebieden vaak buiten 
het zicht blijven. De bereikbaarheid tussen de gemeenten krijgt vaak minder aandacht 
terwijl dat juist van belang is.  
Daarom zou in de Duin- en Bollenstreek altijd met elkaar opgetrokken moeten worden. 
Waarbij minder vanuit het lokale vraagstuk wordt geredeneerd, maar vooral vanuit het 
totaal, het geheel van de Duin- en Bollenstreek.  
Een voorbeeld is de N443, ‘s Gravendamseweg. Dat is een van de belangrijke 
verbindingswegen is van de Duin- en Bollenstreek. Het zou goed geweest zijn hier 
bestuurlijk een gezamenlijk standpunt van de Duin- en Bollenstreek te hebben om de 
discussie te kunnen voeren met de provincie. Bij dit soort bovenlokale wegen is het van 
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belang dat alle gemeenteraden opdracht geven om dit dossier gezamenlijk op te pakken. 
Zodat elke gemeente in de Duin- en Bollenstreek kan aansluiten bij de discussie.  
 
Middelen 
Wat nodig is in de regio, om in de toekomst het werk op gebied van mobiliteit en 
infrastructuur goed te kunnen blijven doen.  

 geld (vanwege eigen bijdragen die altijd worden gevraagd in infrastructurele projecten, 
het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een mooi voorbeeld van samenwerking hierin); 

 lobbymacht 

 deskundigheid (zware projectleiders);  

 gedeelde belangen, tussen de gemeenten maar zeker ook het Rijk en Provincie moeten 
er ook en belang bij hebben (zoals de Greenport). 
 
Korte pauze 
 
Korte toelichting op de matrix waar diverse criteria (benoemd in de bestuursopdracht) 
worden genoemd en verschillende vormen van samenwerking.  

- versterking van het huidige netwerk: kennisdeling en in de uitvoering verdere slagen 
maken met het TKN. 

- SETA (Samen en toch apart): een ambtelijke afdeling infrastructuur/mobiliteit, hierin zijn 
diverse varianten denkbaar.  

- Drechtstedenmodel: SETA met daarboven gezamenlijke bestuurlijk aansturing 
- Fusie 

 
Versterking van het huidige netwerk is niet echt een optie en valt af. Er wordt reeds veel 
samengewerkt en op ambtelijk niveau is er veel afstemming en kennisdeling, TKN is een 
versterking hiervan. De verdere uitbreiding van TKN is reeds in gang gezet.  
 
Het SETA-model biedt kansen. Er is meer informatie ter beschikking om het bestuur 
goed lokaal en bovenlokaal te adviseren en daardoor ontstaat samenhang. Bij infra-
vraagstukken en problematiek wordt meteen zowel regionaal als lokaal gedacht.  
Het heeft echter ook nadelen. Het is lastig om voor verschillende besturen te werken, 
zeker als ze allen ook nog verschillende visies hebben. Een voorbeeld is gratis parkeren 
in de ene gemeente en betaald parkeren in de andere gemeente.  
Ook kan er strijdigheid ontstaat bij het aanleggen van wegen bij de grensgebieden als er 
op politiek niveau geen eenduidige beslissing wordt genomen. 
Een oplossing hiervoor zou zijn een structuurvisie te maken voor de hele streek die 
wordt getoetst door de eigen bevolking. Bij een akkoord ontstaat een document met 
een legitimiteit voor het realiseren van een hoger ideaal. Maar dat vergt bestuurlijke 
overeenkomst. 
 
SETA lost duidelijke de politieke samenwerking niet op. Daarvoor is toch ook die 
gezamenlijk bestuurlijke aansturing nodig. SETA is dus wel een oplossing, alleen als er 
ook een gezamenlijke bestuurlijke aansturing wordt georganiseerd. 
 
Fusie wordt ook als mogelijkheid gezien. Het spanningsveld tussen het regionaal belang 
en de lokale belangen worden daarmee direct opgelost. Daarnaast geeft het ruimte voor 
specialisatie omdat veel dossiers erg technisch zijn. Specialisatie is nodig om met het Rijk 
en de Provincie in gesprek te kunnen zijn. 
Maar ook hier zitten nadelen aan. Er blijft toch vaak lokale betrokkenheid van 
raadsleden bestaan bij de diverse kernen in een herindelinggemeente. 
Daarnaast is een fusie niet noodzakelijk om betere beleidsmatige afstemming te 
hebben. 
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Conclusie 
Conclusie is dat zowel het SETA-model als fusie goede vormen zouden zijn. Het is 
belangrijk dat de samenwerkingvorm, het SETA-model goed georganiseerd wordt, zowel 
op ambtelijk maar vooral ook op bestuurlijk niveau. Daarbij is het van belang dat er een 
eenduidige regionale politieke basis bestaat. 
 
Stakeholders 
Gemeenteraden hebben aangegeven te willen weten wat de strategische 
samenwerkingspartners om te horen wat zij vinden dat nodig is voor de komende 10-15 
jaar. 
In mei worden afspraken gepland met deze stakeholders waar leden van de working 
party met de regiocoördinator en iemand van Blaauwberg bij aanwezig zullen zijn. 
 
Stakeholders: 

- Provincie Zuid-Holland 
- Provincie Noord-Holland 
- Arriva 
- Ondernemersverenigingen 
- Horecaverenigingen 
- Kamer van Koophandel 
- Congrescentrum Leeuwenhorst 
- LTO 
- Flora Holland 
- Bedrijfsleven 
- Reisorganisaties 
- Rover 
- Bewonersverenigingen 
- Schiphol 
- Haarlemmermeer 

 
Verzoek om hierover nog verder na te denken zodat in de volgende bijeenkomst van de 
working party de lijst volledig gemaakt kan worden. 
 
De volgende bijeenkomst is op maandag 22 april om 13.30 uur in het gemeentehuis in 
Lisse. 
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Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek 
Verslag tweede Working party Infrastructuur 
 
Datum: 15 april 2013 
Locatie: Raadzaal, gemeente Lisse 
 

1. Opening 
Opening van de bijeenkomst van de working party. 
 

2. Concept-verslag 15 april 2013 (bijgevoegd) 
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt met een kleine wijziging vastgesteld. 
De verslagen worden toegevoegd aan het advies dat naar de raden gaat in juni. Hierdoor 
is voor raadsleden te reconstrueren is hoe de keuzes tot stand zijn gekomen.  
 

3. Terugblik op eerste sessie (indrukken uitwisselen) 
Stand van zaken andere working parties 
Er hebben al 5 working parties plaatsgevonden en er begint een overzicht te ontstaan. 
Bij de drie parties RO, EZ en Sociaal Domein kwam heel snel in unanimiteit naar voren 
dat bij de gestelde ambities een fusie noodzakelijk is. In de tweede ronde is deze 
uitspraak getoetst en de uitspraak bleef in stand. Dat wordt meegenomen in het advies, 
maar dit ligt politiek uiterst gevoelig dus er is ook gevraagd een tweede scenario te 
benoemen. Daarbij kwam toch steeds een ambtelijke fusie op tafel. Bij EZ heeft 
ambtelijke fusie alleen zin als RO en Infra meegaan. Daarbij kwam ook naar voren dat 
een ambtelijke fusie geen zin heeft, als daar bestuurlijk niets aan wordt bijgedragen. 
Tussenvariant is een ambtelijke fusie met een bestuurlijk aanspreekpunt op regionaal 
niveau. Een coördinerend wethouder is daarbij niet voldoende omdat er nog steeds 
verantwoording moet worden afgelegd bij de vijf raden. Er is een regionale agenda 
nodig met een regionale aansturing en een regionale verantwoording. 
 
Infra had een net iets andere kijk, maar zeker niet tegenstrijdig. Er zijn al veel 
strategische vraagstukken opgepakt, het leunt nu vooral meer naar uitvoering en dat 
gebeurt al op grootschalige vormen van samenwerking. Hier is een fusie niet 
noodzakelijk. Ambtelijke fusie met een bestuurlijke aansturing had de voorkeur. 
 
Veiligheid had ook iets andere kijk. Bij rampenbestrijding is al een opschaling gaande 
waar de gemeenten geen inbreng in hebben. Het lokale veiligheidsbeleid betreft lokaal 
bestuur en in dit onderwerp kunnen regionale ambities verwoord worden. Ook hiervan 
werd gezegd dat de beste vorm van samenwerking een ambtelijke fusie zou zijn.  
 
De kern van het advies zal worden dat vanuit de ambtelijke organisaties wordt 
aangegeven dat het probleem pas goed opgelost kan worden, de ambities het best 
behaalt kunnen worden bij een fusie. Dit ligt zoals bekend politiek gevoelig en daarom 
zullen er ook werkbare ‘op maat gemaakte’ alternatieven worden geboden. Er worden 
ook modules beschreven waar Katwijk zich bij aan zou kunnen sluiten. 
 
Voor het vervolg van deze sessie zijn twee vragen van belang: 

1. Onderbouw de noodzaak om samen te werken nog verder. 
2. Het vullen van de Matrix om tot een conclusie te kunnen komen. 
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Terugblik op de vorige sessie: 
Regionaal, bovenlokaal en lokaal 
Het thema infrastructuur heeft samenhang door de hele regio. Het is dan ook van 
belang dit thema in breder/regionaler perspectief te bekijken.  
Wat essentieel is, is dat alle bovenlokale besluiten, lokale uitwerkingen hebben. 
Bijvoorbeeld: een regionaal plan moet worden uitgewerkt in de lokale 
bestemmingsplannen. Daar vindt dan de lokale discussie plaats en deze zijn vaak leidend 
in besluitvorming. Als iets in de Bollenraad regionaal wordt besloten, heeft dat lokale 
uitwerkingen die weer bij het lokale bestuur gevolgen heeft.  
 
Bij grotere projecten als Rijnlandroute en HOV zijn de hogere overheden als de provincie 
initiatiefnemer. De provincie is hierin leidend en de gemeenten worden hierin 
automatisch meegenomen. Deze projecten zouden voor de gemeenten meer effect 
hebben als ze gefuseerd zouden zijn omdat er dan een betere afstemming zou zijn 
onderling vanuit een eenduidige visie. De afstemming met de provincie zou daardoor 
verbeteren en versoepelen.  
Niet provinciale maar wel bovenlokale projecten zoals de oost-west verbindingen, 
komen nu niet of nauwelijks van de grond omdat de gemeenten de initiatiefnemers 
moeten zijn en er veel bestuurlijke afstemming en samenwerking voor  nodig is, die nu 
nog niet voldoende aanwezig is. 
Hierbij horen ook fiets- en wandelpaden. Dit zijn onderwerpen waar de vrijheid wordt 
gegeven door de raden om mee aan de slag te kunnen.  
 
Mobiliteit, onder andere OV, hangt heel erg samen met de ruimtelijke en de 
economische agenda voor de toekomst. Daar zit ook de meerwaarde van de 
samenwerking zodat een gemeenschappelijke visie ook gemeenschappelijk kan worden 
uitgevoerd. OV is zo grootschalig en daar heb je als gemeente geen invloed op. Een 
regionaal platform met macht en invloed zou goed zijn om een gelijkwaardige spreker te 
worden voor de OV-vervoerders. 
 
Een RIF is alleen functioneel als er geen fusie plaatsvindt. Het gaat om separate 
gemeentes die samen optrekken om iets te bereiken op bovenlokaalniveau. 
 
Samenwerkingsvormen 
Voor de huidige problematiek en de vier strategische opgaven uit het Valentijnsakkoord 
is een andere samenwerkingsvorm niet perse noodzakelijk. Maar met de vraagstukken 
die in de toekomst op de gemeenten afkomen, moet wel worden nagedacht over een 
andere versterkte vorm van samenwerking. 
Voor een verder gaande en verbeterde samenwerking is een ambtelijke fusie en prima 
oplossing. Daarbij is op bestuurlijk niveau wel een zelfde vorm nodig om bestuurlijke 
tegenstrijdigheden tegen te gaan. Het is van belang dat de politiek met één mening voor 
de Duin- en Bollenstreek naar buiten komt. Het moet niet zo zijn dat ambtenaren bij het 
ene bestuur A moeten zeggen en bij het andere B. Als de ambtenaren fuseren, maar er 
op bestuurlijk niveau niets gebeurt, ontstaat er een spanningsveld wat de ambtelijke 
fusie niet goed mogelijk zal maken. 
 

4. Bespreken eerste versie notitie Strategische samenwerking: de visie van de "working 
party" infrastructuur 
 
Het vullen van de matrix, het Setamodel, coördinerend wethouderschap en herindeling. 
 
Een fusie is het minst complex. Het heeft wel tijd nodig. Bij fusie blijven bestuurders in 
eerste instantie vaak wel lokaal gebonden en het duurt even voordat het ambtelijk 
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apparaat zich als één geheel opstelt. Bij fusie is het NIMBY-effect het minst groot en het 
minst bepalend. 
  
Voor strategische bovenlokale onderwerpen is een Bollenraad heel geschikt. Een 
Bollenraad kan echter alleen functioneren als men bereid is de 
zeggenschap/bevoegdheid vanuit de raad weg te geven op bepaalde onderwerpen. 
Verlening van mandaat/delegatie vanuit de gemeenteraden is essentieel. Dit maakt het 
complex, omdat er altijd onderwerpen zijn waar de raden zeggenschap over blijven 
houden. Er blijft dus altijd een spanningsveld bestaan tussen bovenlokaal en lokaal. 
Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de HOV door een Bollenraad, inclusief haltes en 
tracé is dat een bovenlokaal project dat zijn uitwerking vind in de lokale 
bestemmingsplannen, waar de raden wettelijk gezien verantwoordelijk voor blijven. Ook 
is een risico dat iemand uit de raad van de ene gemeente, zal niet druk zal maken over 
de problematiek in een andere gemeente. 
 
De legitimiteit van de werking van een Bollenraad, ligt uiteindelijk bij de kiezer. Er zitten 
gevolgen aan bij de verkiezingen. Er zou over nagedacht kunnen worden om de 
Bollenraad gekozen te laten worden door de burgers die dan op zijn buurt via getrapte 
verkiezingen een dorpsraad instelt. Daarmee worden dan ook weer de lokale belangen 
behartigt. 
 
Ambtelijke fusie kan alleen als er stevige afspraken worden gemaakt op bestuurlijk 
niveau. De haalbaarheid van die afspraken op bestuurlijk niveau vallen of staan met de 
politiek.  
 
Er wordt krampachtig gezocht naar een mogelijkheid waarbij fusie niet de oplossing is, 
terwijl dat wel de oplossing zou zijn voor de problemen die hiervoor benoemd zijn. 
 

Conclusie:Er is wel geloof in de Bollenraad, dus de bestuurlijk+ variant, maar er 

wordt getwijfeld aan de houdbaarheid door de politiek, omdat de vraag is of men zich 

aan de afspraken gaat houden die bij dit scenario gemaakt zouden moeten worden. 

Het spanningsveld tussen lokaal en bovenlokaal wordt in dit scenario niet opgelost. 

 
5. Vervolgafspraken 

 Er is geen 3e sessie nodig voor deze working party. De verslagen en rapportteksten 
worden rondgestuurd en het verzoek aan een ieder hierop te reageren. 

 Alle werkgroep leden, dus van alle working parties worden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst om elkaar bij te praten en kennis uit te wisselen. 

 Het politiek debat wordt vanaf eind mei/juni op gang gebracht. Er wordt nagedacht over 
een rol voor de werkgroep leden. 

 Deze week wordt een start gemaakt met het maken van afspraken met stakeholders. De 
lijst wordt deze week vervolledigd. 
 

6. Planning 
Geen. 
 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
Geen. 
 

8. Rondvraag 
Geen.  
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BIJLAGE 4 

 

 

EERSTE INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE INITIATIEVEN OP HET PUNT VAN  

DUURZAAMHEID EN MILIEU 
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EERSTE INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE INITATIEVEN OP PUNT VAN DUURZAAMHEID EN 

MILIEU 

 

In de slotverklaring van het Valentijnsberaad van 14 februari 2013 is de volgende tekst 

opgenomen: 

Verzoeken de stuurgroep daar waar nodig binnen de bestaande thema’s natuur, water 

en landschap toe te voegen en duurzaamheid als leidraad binnen alle thema’s uit te 

werken: 

6e thema: natuur, water en landschap (voor te leggen aan klankbordgroep 13/3/2013) 

en duurzaamheid als aspect inbrengen bij de andere 5 thema’s 

Het is nog niet goed duidelijk welk politiek behandeltraject deze uitspraak van het 

Valentijnsberaad gaat krijgen. Om het thema op de agenda te houden, verschaffen we 

op deze pagina’s een eerste inventarisatie van gemeentelijke initiatieven. Op basis van 

deze inventarisatie kan later besloten worden welke samenwerkingsafspraken de 

gemeenten willen maken. De lokale invulling van duurzaamheid sluit aan op 

internationale, Europese ennationale doelstellingen. Het begrip wordt internationaal 

vaak uitgelegd aan de hand van de zogenoemde 3P’s: People, Planet, Profit (ook wel 

Prosperity genoemd). 
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*Veiligheid en Openbare orde: voedsel- en (drink)waterveiligheid, luchtvervuiling, 

uitstoot- en lozingen,  mest- en bestrijdingsmiddelen,  blauwalg (waterkwaliteit 

toerisme), overlast geluid/geur/luchtverontreiniging, opslag en vervoer 

gevaarlijke stoffen (pijpen, wegen, benzinestations etc.) en scheiding met 

kwetsbare objecten in RO (scholen, ziekenhuizen etc.) 

 

*Sociaal domein:  kwetsbare groeperingen en veiligheid en volksgezondheid 

* Infrastructuur:  energiebesparing en beperking vervoer en mobiliteit 

(bodem/lucht/energie/geluid) door aanleg fietspaden, stimuleren openbaar 

vervoer), DUBO (inkoop, nieuwbouw) 

*Ruimtelijke Ordening: behoud kwetsbaar cultuurhistorisch landschap en 

corridors flora/fauna, milieukeur bedrijven,  DUBO  en bouwgronden 

(licht/binnenklimaat/gevelisolatie/geluid/ zonnepanelen) 

*Economische Zaken: aankoop (cultuurhistorische) natuurgronden voor 

woningbouw, duurzame energie, milieukeur bedrijven, duurzame inkoop, 

duurzaamheid bedrijventerreinen, verpakkingen, afval (scheiding, composteren, 

hergebruik…) 

*Toerisme en milieu/duurzaamheid: (parkeerbeleid, geluidsoverlast, fietspaden, 

stimuleren slow traffic, watergebruik, recreatieve sector (hotels, hostels, 

campings stimuleren milieukeur…) 

 

Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Hierbij is 

een aantal overheidstaken zoals milieu- en waterbeheer maar ook  

gezondheidszorg en veiligheid  betrokken. Welke ambities zijn er in de Bollenstreek 

en welk imago of profiel streeft de streek op dit terrein de komende 10 tot 15 jaar 

na?  Voor wat betreft milieukwaliteit op regionaal en gemeentelijk niveau zijn 

uitvoeringsafspraken gemaakt waarin de Omgevingsdienst West-Holland de 

grootste rol speelt. 

 

Bestuurlijke omgeving 

 

 Ruimte en Milieu zijn beleidsterreinen die zeer sterk  (inter)nationaal worden 

aangestuurd en gehandhaafd vanuit verschillende samenwerkende ministeries. Het 

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is het strategisch kader dat iedere vier jaar door 

ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie wordt bij- en vastgesteld. Het regeringsbeleid is in het bijzonder gericht 

op duurzame ontwikkeling en een zo hoog mogelijk niveau van (gebieds- en 

)milieubescherming.  

 Het bodembeleid voor de deelnemende gemeenten is vastgelegd in de Nota 

Bodembeheerbeleid 2006 en Nota Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid 2003 (Provincie 

Zuid-Holland).  

 De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. 

Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat deze 
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Europese normen niet worden overschreden. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Dit is een 

samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden. 

  In het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 staat uitgebreid beschreven hoe 

de provincie, samen met waterschappen en andere partners, een duurzame en 

klimaatbestendige delta zal realiseren en behouden, waar het veilig en aangenaam 

wonen, werken en recreëren is. In dit Waterplan zijn de opgaven van de Europese 

Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationale waterplan 

vertaald naar strategische doelstellingen voor Zuid-Holland. Het Waterplan heeft vier 

hoofdopgaven: 

- Waarborgen waterveiligheid 

- Zorgen voor mooi en schoon water 

- Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening 

- Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem 

  

 De Provincie Zuid-Holland heeft recent de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-

2017 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. In deze beleidsvisie staat 

hoe de provincie duurzaamheid verwerkt, bijvoorbeeld bij verbetering van mobiliteit, 

behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de 

ruimte. Ook staat erin hoe de provincie de doelstellingen voor luchtkwaliteit, externe 

veiligheid, geluid en bodemsanering realiseert. Verder beschrijft de visie de kaders 

waarbinnen de omgevingsdiensten de wettelijke milieutaken uitvoeren. 

 

Huidige samenwerking  

 

Provincie en  gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek werken op al deze 

terreinen samen in de provinciale  Omgevingsdienst West-Holland  (en soms op 

contractbasis met Milieudienst IJmond). Lisse, Katwijk, Hillegom en Teylingen zijn 

deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling,andere gemeenten participeren in 

Holland-Rijnland-verband en/of als contractgemeente Het bestuur van deze milieu-

uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door de portefeuillehouders van milieu.  
 

De Omgevingsdienst West-Holland (als één van de 5 RUD’s) is de provinciale 

uitvoeringsorganisatie voor duurzaamheid, veiligheid en een verbetering van de 

leefomgeving. Deze  organisatie heeft twee hoofdtaken:  bijdragen aan de 

veiligheid van inwoners door er voor te zorgen dat de milieuprestatie van bedrijven 

op orde is en bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van die inwoners door 

advisering op gebied van duurzaamheid. Het gaat daarbij o.a. om  luchtkwaliteit, 

milieucommunicatie en veiligheid. Thema’s zijn: Bodem, Externe veiligheid, Geluid, 

Klimaat, Lucht, Ruimtelijke ordening en duurzaamheid, Vergunningverlening, 

Toezicht en handhaving 

 Op basis van de Wet Milieubeheer (en Wet Geluidshinder en Wet Bodembescherming) 

en met inzet van handhaving & toezichtinstrumenten en vergunningen op basis van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), de Wet milieubeheer(Wm) en 

een milieudienstenpakket wordt door de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de 

bescherming van het milieu. Verder verleent de Omgevingsdienst 
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omgevingsvergunningen en handhaaft de milieuregels bij bedrijven en zorgt ze ervoor 

dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten, 

zoals bodem, lucht, geluid, energie en veiligheid. Ten slotte draagt de dienst bij aan de 

beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur (in het 

programma Prettig en Gezond). 

 

In de Duurzaamheidsagenda leggen gemeenten vast hoe zij in nauwe samenwerking 

met de Omgevingsdienst West-Holland werken aan duurzaamheid. De agenda's geven 

de ambities en doelstellingen weer over een periode van vier jaar. De gemeentelijke 

activiteiten in de agenda sluiten aan op nationale, Europese en internationale 

doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Alleen Hillegom en Teylingen 

beschikken momenteel over een Duurzaamheidsagenda. Voor elke aangesloten 

gemeente is een eigen 

Duurzaamheidsagenda opgesteld met een lokale en een gezamenlijke component. 

 

Samen met West-Holland hebben de Holland-Rijnland-gemeenten de afgelopen 4 

jaar samengewerkt aan een beter klimaat. Dit programma dat liep van 2008-2012 is 

onlangs geëvalueerd in Energie voor de toekomst, samenwerking loont. Dit 

programma gaat voornamelijk over vermindering CO2 uitstoot:  vermindering 

huidig energiegebruik en opwekken van duurzame alternatieven.  Een 

Energieservicepunt ondersteunt ondernemers en bewoners bij hun energievragen. 

Het actieprogramma Luchtkwaliteit ging over het stimuleren van rijden op aardgas,  

het realiseren van een duurzaam gemeentelijk wagenpark,  realiseren groene golf 

en een milieuzone voor vrachtwagens, het differentiëren van parkeertarieven en 

stimuleren autodates en van biogas en groengas.  Gemeenten hebben een 

voorbeeldfunctie en hebben met de Rijksoverheid afgesproken dat hun 

gemeentelijke organisatie in 2015 klimaatneutraal is (o.a. door duurzaam inkopen, 

energieneutrale gebouwen en onderhoud incl. meetinstrumentaria, ‘groene’ ICT en 

straatverlichting etc.) 
 

 In de Regionale Energievisie Holland (o.a. gebiedsontwikkeling en nieuwbouw) is 

het potentieel voor duurzame energieopwekking op het niveau van gemeenten, 

clusters van gemeenten en de regio in kaart gebracht. De beleidsterreinen 

ruimtelijke ordening en duurzame energie zijn aan elkaar gekoppeld. De kern van 

de Regionale Energievisie is dat gemeenten door samen te werken kansen benutten 

op een hoger schaalniveau. In de uitgave komen de zes hoofdthema's uit het 

Klimaatprogramma aan bod; bestaande woningen, bedrijven, duurzame 

energieproductie, duurzame overheid, nieuwbouw, duurzame mobiliteit. Het is 

belangrijk dat de betrokken partijen bij een grootschalig nieuwbouw- of 

renovatieproject al bij de planvorming een gezamenlijke energievisie ontwikkelen. 

 Naast bovenstaande gezamenlijke (regionale) beleidsvoornemens op het terrein 

van duurzaamheid is ook nog beleid vastgesteld op het terrein van Stedenbouw 

(Regionale Beleidkader Duurzame Stedenbouw (RBDS) met een zgn. 

DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL), Ruimte en Milieu 

(Samenwerkingsprogramma Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu).   
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 Gemeenten werken in regioverband Holland Rijnland aan een robuuste 

groenblauwe structuur die essentieel is voor de leefkwaliteit.  In het Regionaal 

Investeringsfonds is voor het Regionaal Groenprogramma 2010-2020  geld 

gereserveerd.  Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een 

eigen visie en uitvoeringsplan. Met het Regionaal Groenprogramma wil de regio 

Holland Rijnland de kwaliteiten van de groene ruimte beschermen, versterken en 

ontwikkelen, met de nadruk op: 

- groenblauwe en recreatieve structuur 

- openheid en zichtlijnen 

- cultuurhistorie 

- recreatief medegebruik. 

Het gaat bijv. om aaneensluiting van toeristische maar ook landgoederenroutes, 

versterken en verfraaien groenstructuur en beplanting. 

 

 Op het terrein van risico- en crisisbeheersing zijn recent afspraken gemaakt over 

samenwerking met de Veiligheidsregio Holland Midden.  Holland Rijnland heeft de 

Regiovisie Externe Veiligheid  opgesteld.  Een van de uitgangspunten voor Holland 

Rijnland is dat een goed niveau van veiligheid wordt geboden aan de burger én dat 

de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig worden belemmerd. 

De visie wordt onder meer gebruikt om te bepalen of een bepaald groepsrisico 

acceptabel is. Voor deelnemende gemeente is een risicokaart opgesteld.  

 

 Ook het waterschap heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. 

Hoogheemraadschap van Rijnland beheert het oppervlaktewater en zuivert het 

afvalwater. Er wordt samengewerkt op het gebied van duurzame energie en 

duurzame efficiënte afvalwaterzuivering en peilbeheer. Afvalwaterzuivering en 

peilbeheer kosten energie. Waterzuivering levert echter ook slib op, een 

energiebron die steeds vaker en beter benut wordt. Behalve opwekking van 

duurzame energie kan er ook nog veel energie bespaard worden. Naast het 

voorkomen van wateroverlast is ook de verbetering van de waterkwaliteit en de 

versterking van de ecologie een belangrijk uitgangspunt van Rijnland. Een 

voorbeeld uit het lokale Waterplan van Hillegom en Lisse is het aanleggen van 

natuurvriendelijke oevers.  

 De  Bollenstreek kent een bestuursakkoord over winning van tot zuivering van 

drinkwater in de waterketen, maar betrokken gemeenten zijn niet dezelfde als die 

afspraken maken over het regionale watersysteem.  

 

 De Waterschappen rapporteren over de waterkwaliteit, maar handhaving is in 

handen van meerdere instanties, waaronder de voedsel- en wareninspectie, ieder 

met eigen controlebevoegdheden . Over de waterkwaliteit en milieubelasting 

binnen de bollensector zijn nog geen specifieke gezamenlijke afspraken. Wel is er 

een landelijk Milieuoverleg Bollenteelt, maar daar participeren de gemeenten 

vrijwel niet in. Overigens is het overheersende beeld dat de bollensector als geheel 

de laatste jaren het gebruik van schadelijke gewasbeschermende middelen flink 

heeft terug gebracht. Maar alertheid voor nieuwe middelen blijft geboden. De rol 

van individuele gemeenten bij het terugdringen van schadelijke stoffen is wettelijk 
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gezien zeer beperkt. De gezamenlijke bestrijding van de blauwalg (in stilstaand 

water) is van belang voor de regionale volksgezondheid, maar vraagt om regionaal 

beleid in verband met  de recreatie in de regio.  

 

 Het vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) verzorgt de overslag en afvoer van  

verbrandbaar en composteerbaar afval voor de vijf bollengemeenten en Katwijk 

voor bedrijven binnen en buiten de regio (niet voor particulieren). 

Het VAB is een Gemeenschappelijke Regeling van de bovenstaande gemeenten.  

De exploitatie van het VAB is in handen van afvalbedrijf de Meerlanden dat de 

afvalinname, de bewerking ervan en de afvoer naar de afvalverwerkingsinstallatie 

verzorgt. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gescheiden inzameling en recycling. 

Het GFT-afval wordt vergist tot compost,  en levert “groene CO2” ,  biogas, warmte 

en water op. Het compost, 

de warmte en “groene CO2“ gaan naar tuinbouwkassen en het biogas wordt 

gebruikt voor het wagenpark. Inmiddels heeft de Meerlanden  een overcapaciteit 

aan biogas en is op zoek naar locaties in de omgeving om biogas af te zetten. 

 

De Omgevingsdienst stimuleert bedrijven in de streek om duurzaam te 

ondernemen. Daarbij gaat het ondermeer om energie- en waterbesparing, 

vervoermanagement en afvalpreventie maar ook om duurzaam bouwen. Het gaat 

om een combinatie van milieu-  en bedrijfseconomische belangen.  

 

 Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben samen een milieubeleidsplan opgesteld 

en reiken jaarlijks de duurzaamheidsprijs uit aan innovatieve bedrijven in de 

bollenstreek. Komend jaar sluit ook Teijlingen hierbij aan.  De achterliggende 

gedachte is dat de overheid niet alleen maar samen met het bedrijfsleven werkt 

aan een duurzame streek. Belangrijke thema’s daarvan zijn: 

- uitvoeren handhavingsbeleid 

- energiebesparing realiseren bij gemeentelijke gebouwen en openbare 

verlichting 

- uitvoeren natuur- en milieueducatie 

- scheiden van de afvalstromen 

- duurzaam ondernemen 

- beperken van de groei van het autoverkeer 

Daarbinnen is duurzaamheid een belangrijk element (duurzaam bouwen en 

energiebesparing, duurzame bedrijventerreinen en duurzame mobiliteit). 

 

 

 

 

 

 
  



159 
 

BIJLAGE 5 

 

RESPONDENTEN:  STAKEHOLDERS DUIN- EN BOLLENSTREEK 

 

 

   

naam / organisatie gesprekspartner functie/verantwoordelijkheid 

Openbaar Ministerie Marije van der Laan officier van Justitie 
Brandweer Hans Baardscheer districtscommandant 

Veiligheidsregio HM Ruud Bitter coördinerend functionaris 

Halt Caroline Mooijman teammanager 
Koninklijke horeca Nederland Nelleke van Weering regio adviseur 
RIEC - Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum 

Theo Hesselman accountmanager 

GOM Onno Zwart directeur 

LTO-Noord Mart Duineveld, 
Wim van Haaster 
Andries Middag 

bestuursleden 

VBDB Victor Salman voorzitter 

Cultuurhistorisch Genootschap Willem de Jong vice-voorzitter 
Esa/ESTEC Frank Vinkestijn  hoofd local affairs 

Esa/BIC Martijn Seijger director 

AKZO-Nobel Peter van der Knaap manager locatie Sassenheim 

Omgevingsdienst Derk Eskes  
Judith Boomsma 

directeur 
adviseur 

ID-college Oege de Jong lid college van Bestuur 
Rabobank Richard van de Merwe directeur 

Haarlemmermeer Marian Wester 
Henk Keijzer 

strategisch adviseur maatschapp. & 
econ. ontwikkeling 

Noordwijkse Ondernemersver. Arjan van de Slobbe ex-voorzitter 
ProRail Paul-Jan Kuijper manager public affairs | relatiebeheer 

Randstad-Zuid 

Flora Holland Coen Meijeraan manager public affairs 
Rover Jan Oosting contactpersoon Bollenstreek 
ISD  Robert 't Jong directeur 

MareGroep  Hoyte Muller 
Fred Verhoeven 

directeur/ 
manager personeel, re-integratie en 
ontwikkeling 

Activite Lita Berkhout lid Raad van Bestuur 

GGD Hollands Midden Joost Bernsen direcTie GGD HM 
Rivierduinen Jos Kerkman directeur locatie Bollenstreek 

Rivierduinen 

Topaz Mirjam Hagen-Tervoort  
Madelon van Neerijnen 

programmadirecteur a.i. 
lokatiemanager 

Raamwerk Hans de Cocq van Delwijnen                
Jeanet den Haan 

voorzitter raad van bestuur             
manager RVE regio 



160 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLAAUWBERG 
Aart van Bochove 
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