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 Beleid & Ontwikkeling Max van Kelegom Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\1730  

B&W-besluit   26-10-2010 

Informatiebijeenkomst  -- 

Voorronde   18-11-2010 

Raad    -- 

Agendanummer   -- 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Bestuursovereenkomst extra RIF-bijdrage Holland Rijnland 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. Uit te spreken dat u positief staat tegenover het aangaan van de “Overeenkomst 

Aanvullende bijdrage Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland” door de 

gemeente. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

Eerdere besluitvorming omtrent “Vaststelling Beheerverordening RIF” 

Artikel 160, eerste lid, Gemeentewet 

Artikel 169, vierde lid, Gemeentewet 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Al enkele jaren wordt in onze regio in samenwerking met de Provincie en het Rijk gewerkt 

aan de zogeheten Integrale Benadering Holland Rijnland. Daarin worden enkele grote 

projecten in samenhang bestudeerd, waaronder de grote regionale infrastructurele 

projecten RijnGouwelijn-West, RijnlandRoute en de Noordelijke Ontsluiting Greenport.  

 

Wat de Rijnlandroute betreft is na lange studie en trechtering door de bestuurlijke 

trekkers (de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en minister van Verkeer en 

Waterstaat), in overleg met de regio, gekozen voor de variant die vanaf de A4, via 

Voorschoten ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof naar de A44 loopt, daarmee samen 

naar het noorden afbuigt om vervolgens verder te gaan als verbrede N206 naar Katwijk. 

De totale kosten van deze variant bedragen 844 miljoen. De minister van Verkeer en 

Waterstaat heeft toegezegd hiervan 50%, zijnde 422 miljoen van het totaal, voor zijn 

rekening te nemen. Omdat de andere 422 miljoen niet direct beschikbaar zou komen 

(inclusief BTW was er slechts 165 miljoen van provincie en regio beschikbaar), is eind 

2009 besloten te bestuderen of een gefaseerde aanleg mogelijk zou zijn.  

 

Bij het Bestuurlijk Overleg over het Meerjaren programma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (BO-MIRT) van mei 2010 hebben de minister van Verkeer en Waterstaat en de 

gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over de faserings-

varianten die intussen waren uitgewerkt. Daarbij werd besloten rekening te houden met 

twee varianten. Afgesproken is dat de definitieve keuze uiterlijk op 1 december 2010 
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gemaakt moet worden. Daarbij heeft de minister toegezegd dat het gehele bedrag aan 

rijksgeld beschikbaar zou komen in de eerste fase. 

 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland was tevreden over de inzet van de provincie 

Zuid-Holland in de gesprekken met het Rijk, maar werd ongerust toen bleek dat er bij het 

College van Gedeputeerde Staten grote aarzelingen ontstonden over de betaalbaarheid 

van de beoogde variant. Daarop is door het DB van Holland Rijnland op 24 juni 2010 een 

brief gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, met een 

voorstel om het resterende tekort te dekken. Het voorstel behelsde o.a. dat de 

regiogemeenten een extra bijdrage van € 37,5 mln. (€ 45 mln. incl. BTW) betalen. 

Financiering van de extra regionale bijdrage van 37,5 mln vindt plaats door: 

• de gemeenten Leiden en Katwijk die samen €25 mln betalen; 

• de overige regiogemeenten die (€12,5 mln) bijdragen conform de verdeling van de 

 huidige RIF-bijdragen.  

Overigens is de bijdrage van €37,5 mln uit RIF voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport 

hard. De gemeente Hillegom heeft een groot belang bij realisering van de Noordelijke 

Ontsluiting Greenport. 

 

De regiogemeenten dienen wel in te stemmen met de extra regionale bijdrage en de 

financiering ervan. Daartoe heeft Holland Rijnland de “Overeenkomst Aanvullende 

bijdrage Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland” opgesteld. 

 

Wij zijn, als college van burgemeester en wethouders, bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten (art.160.1 GW). Als de overeenkomst ingrijpende gevolgen voor de 

gemeente kan hebben, moeten wij u echter vooraf de gelegenheid bieden uw wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken (art.169.4 GW). Dat doen wij door middel van dit 

voorstel. 

    

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

• De RijnlandRoute is noodzakelijk voor de verbetering van de bereikbaarheid in 

Holland Rijnland en randvoorwaardelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen (m.n. 

woningbouw). 

• Met een extra regionale bijdrage van 37,5 mln. komt een gefaseerde RijnlandRoute 

binnen bereik. 

• Door de grote bijdrage van Leiden en Katwijk en het verlengen van het RIF na 2022, 

wordt het beslag op de gemeentelijke financiën zo klein mogelijk gehouden. 

• Het tekenen van een bestuursovereenkomst vormt de opmaat naar het aanpassen 

van het RIF. 

• De reservering van €37,5 mln voor de Noordelijke Ontsluiting blijft staan. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De lopende RIF-systematiek van vulling van het Regionaal Fonds eindigt in 2022.  

De Aanvullende Overeenkomst leidt ertoe dat na 2022 de systematiek wordt verlengd 

met een periode die nodig is om de aanvullende €12,5 miljoen bijeen te brengen. De 
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exacte duur van de verlenging zal afhangen van de rentestand en zal worden vastgesteld 

op het moment dat hierover meer duidelijkheid bestaat, maar uiterlijk in 2015. 

Per 01-01-2008 draagt de gemeente Hillegom € 430.127 per jaar bij aan het RIF 

gedurende 15 jaar, in totaal € 6.451.905. 

Bij vaststelling van dit besluit komt hier in het jaar 2023 en 2024  (maximaal) € 430.127 

per jaar bij, in totaal € 860.254.  

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

n.v.t. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

• Renterisico’s 

Holland Rijnland kan gelet op haar beperkte middelen geen renterisico's dragen. 

In 2015 zal het bedrag van €12,5 miljoen worden onttrokken aan de geldmarkt. 

Op dat moment is het rentepercentage bekend en aan de hand daarvan wordt 

bepaald welke bedragen de gemeenten in de jaren 2023 en 2024 en misschien 

ook nog 2025 moeten bijdragen. 

• Op 1 december loopt de toezegging van het rijk om middelen te reserveren af  

Momenteel heeft het Rijk een toezegging gedaan om 50% te financieren van een 

gefaseerde variant. Opdracht is om voor 1 december te komen met een (financieel 

en technisch) haalbare en acceptabele (lees: gedragen) oplossing. Als die er niet is, 

houdt het Rijk de mogelijkheid open dat de gereserveerde middelen, ergens 

anders voor in worden gezet.  

• Financiering van Noordelijke Ontsluiting Greenport door provincie Zuid-Holland 

verdient aandacht 

Als regio hebben wij in het RIF €37,5 mln gereserveerd voor de Noordelijke 

Ontsluiting Greenport (NOG). Die reservering blijft vanzelfsprekend staan. 

Daarnaast is er een reële dreiging dat de provincie op haar begroting zoekt naar 

middelen om het gat voor de RijnlandRoute te dichten en uit komt bij de 

provinciale reservering van de NOG. Dat dient te worden voorkomen. Het Dagelijks 

Bestuur Holland Rijnland zal zich hiertoe tot het uiterste inspannen naar de 

provincie toe.  

• We gaan er vanuit dat deze aanvullende bijdrage aan het RIF eenmalig is. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Holland Rijnland dd 08-10-2010 inzake aanvullende financiering Rijnland Route incl. bijlagen 

Informatie bij: dhr. M. van Kelegom, m.vankelegom@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 304 


