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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Groenprogramma Holland Rijnland - Gebiedsprogramma Duin- en 

Bollenstreek 2010-2014 

 

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

1. het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014, 

 vast te stellen. 

2. het college op te dragen de financiële dekking voor dit programma uit te werken. 

 

BestaandBestaandBestaandBestaand    kader/doelstelling: kader/doelstelling: kader/doelstelling: kader/doelstelling:     

− Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV) 

− Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 

− Intergemeentelijke Structuurvisie 

− Groenbeleidsplan 2002 

− Stedelijk Waterplan Hillegom 2009-2013 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 van Holland Rijnland heeft als doel de 

kwaliteit van het landschap te waarborgen en uitvoering te geven aan landschappelijke 

en natuur projecten. Om deze doelstellingen te bereiken is in het Regionale 

Investeringsfonds (RIF) € 20 miljoen beschikbaar gesteld.  

Op 10 september 2009 heeft u ingestemd met dit Regionaal Groenprogramma. 

Op 17 februari 2010 heeft het algemeen bestuur van Holland Rijnland het Regionaal 

Groenprogramma vastgesteld.  

Op de informatieavond van 10 juni 2010 hebben de raadsleden kennis kunnen nemen  

van de activiteiten van Holland Rijnland, waaronder het Regionale Groenprogramma.  

 

Holland Rijnland heeft voor de realisatie van dit regionaal Groenprogramma de 

volgende uitvoeringswijze gekozen: 

- Het Regionaal Groenprogramma formuleert de uitgangspunten op basis 

waarvan de RIF gelden ad 20 miljoen worden toebedeeld aan projecten. 

- De uitwerking van het Regionaal Groenprogramma wordt gedaan in 5 

afzonderlijke Gebiedsprogramma’s. Gemeenten kunnen namelijk geen 

medefinanciering aanvragen voor afzonderlijke projecten maar alleen voor een 

gebiedsprogramma bestaande uit meerdere (deel)projecten. Per cluster van 
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gemeentes is daarom een gebiedsprogramma opgesteld. Voor Hillegom is dit 

het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek. 

- Om het Gebiedsprogramma uit te kunnen voeren wordt per cluster van 

gemeentes een uitvoeringsovereenkomst met Holland Rijnland gemaakt. 

 

De gemeente Hillegom is alleen betrokken bij het gebiedsprogramma Duin- en 

Bollenstreek. Dit gebiedsprogramma is opgesteld door samenwerking van de 

gemeenten Noordwijkerhout, Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk. 

Per cluster is er een clustercoördinator. Voor het gebiedsprogramma Duin- en 

Bollenstreek is dit Hillegom. 

 

In het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014, 

staan de volgende concrete projecten: 

- Delfweg (onder voorbehoud) 

- Ecolgische verbinding Elsbroekpolder-Elsbroekpark 

- Verbinden en opwaarderen (voormalige) landgoederen 

- Fiets-/wandelroute Oude Hillegommerbeek 

- Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek 

Hillegom is bij 4 van deze projecten betrokken. 

 

Het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014 vraagt 

aan Holland Rijnland  een bedrag voor medefinanciering van 25 % van het totaal 

investeringsbedrag van € 2.444.000,- (excl. Delfweg). 

Het cluster van gemeenten is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Gebiedsprogramma. Indien (delen) van het programma niet worden gerealiseerd gaat 

de regionale bijdrage terug naar de regio. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 In het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek zijn de ambities van het 

regionale groenprogramma toegespitst op de Duin- en Bollenstreek en 

gekoppeld aan de concrete projecten voor dit gebied.  

In het gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek zijn op langere termijn voor alle 

gemeenten projecten opgenomen. Voor Hillegom zijn voor de eerste periode 4 

projecten benoemd. 

 

1.2 Zonder een vastgesteld gebiedsprogramma is het niet mogelijk aanspraak te 

maken op medefinanciering van de groenprojecten uit het RIF.  

Per project kan maximaal 25% van de inrichtingskosten worden gefinancierd uit het 

Regionaal Investeringsfonds. 

 

2.1 Zonder een sluitende financiering kunnen de projecten niet worden gerealiseerd. 

De projecten komen pas in aanmerking voor subsidie(s) als er een 100% dekking is.  

 

    



 

  3 

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

De  projecten opgenomen in het gebiedprogramma worden voor 25% van de 

inrichtingskosten gefinancierd vanuit het RIF.  

De overige kosten worden door de gemeente zelf gedekt of uit andere financiële 

bronnen (subsidie). 

Het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, uitvoeringsperiode 2010-2014 , 

vraagt aan Holland Rijnland een medefinanciering van € 611.000,- ( 25 % van het  

investeringsbedrag van € 2.444.000,- (excl. Delfweg). 

 

De 4 projecten voor Hillegom in de periode 2010-2014 worden als volgt gefinancierd: 

1. Ecologische verbinding Elsbroekpolder-Elsbroekpark 

Is opgenomen in het Stedelijk waterplan en is als zodanig opgenomen in het  de 

programmabegroting en meerjarenraming.  

De investering van € 400.000,- is als volgt gedekt: 50% Hoogheemraadschap van 

Rijnland ad € 200.000,-, 25% gemeente ad € 100.000,- en 25% RIF ad € 100.000,-. 

In de beheerbegroting 2010 is dit bedrag opgenomen voor de realisatie van de 

natuuroevers (post 62400025 – cat. 4343034).  

2. Fietspad Oude Hillegommerbeek 

In de kadernota 2011 is in de meerjarenplanning voor 2013 een bedrag 

opgenomen voor het aanpassen van deze fietsroute. Het totaalbedrag bedraagt € 

230.000,- waarvan € 165.000,- voor de aanleg en € 65.000,- voor verwerving 

van grond.  

50% van deze kosten zijn voor rekening van de gemeente. Deze  worden gedekt 

vanuit de algemene reserve. 25% wordt gedekt vanuit het RIF en 25% 

Rijk/Provincie. 

Over dit project zal de raad nader geïnformeerd worden ofwel via een 

afzonderlijk raadsvoorstel ofwel bij de behandeling van de begroting 2013. 

3. Wandelnetwerk Bollenstreek  

In de beheerbegroting is een post opgenomen voor de ontwikkeling wandel-, 

fiets- en vaarroutes (post 65601015 – cat.4343034). De uitvoering van het 

wandelnetwerk wordt hieruit bekostigd. 

4. Herstel Landgoederenzone Hillegom 

In de programmabegroting 2011 is de Hoftuin opgenomen als onderzoek voor 

herinrichting. In 2011 informeren wij u inhoudelijk over dit voorstel. Het van 

Nispenpark is opgenomen in de gebiedsvisie Martinuskerk en wordt vanuit dit 

project gefinancierd. 

Ingeschat wordt dat de kosten voor beide projecten totaal € 1.500.000,- zijn. 

Beide onderdelen worden vanuit het RIF voor 25% medegefinancierd. Tevens 

worden de mogelijkheden voor subsidie onderzocht. Het college zal dit nader 

uitwerken en de raad hierover informeren. 

 

De kosten en dekking van de projecten in het Gebiedsprogramma zijn of worden 

meegenomen in besluitvorming van de afzonderlijke projecten. Indien Holland 
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Rijnland niet tot medefinanciering overgaat zal het ambitieniveau in de afzonderlijke 

projecten naar beneden worden bijgesteld en zullen wij u hierover informeren. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Hillegom is clustervertegenwoordiger van dit gebiedsprogramma Duin- en 

Bollenstreek en heeft de ambitie om in het 1e kwartaal van 2011 de uitvoerings-

overeenkomst met Holland Rijnland te sluiten. Behandeling in de raad van januari 

2011 is daarom gewenst. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Cofinanciering kan alleen worden aangevraagd en toegekend voor de projecten van 

gemeenten, waarvan de raad het gebiedsprogramma heeft vastgesteld. Indien meer 

dan één gemeente van de vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten niet instemt met het 

gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek kan het cluster geen uitvoerings-

overeenkomst sluiten met Holland Rijnland. 

De gemeente Teylingen en Noordwijkerhout hebben reeds ingestemd met het 

gebiedsprogramma. 

 

Communicatie/parCommunicatie/parCommunicatie/parCommunicatie/participatie:ticipatie:ticipatie:ticipatie:    

Zowel de cluster van gemeenten als het algemeen bestuur van Holland Rijnland 

worden schriftelijk geïnformeerd over het door de raad genomen besluit. 

Bij de concrete realisatie worden per project de inwoners betrokken. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Groenprogramma Holland Rijnland, Gebiedsvisie Duin- en Bollenstreek dd 18-11-2010 (concept) 

Informatie bij: v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537295 


