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1. Onderwerp in kort bestek 

Het project Integrale Benadering Holland Rijnland is een Randstad Urgent project. Het doel 
van dit project is het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland om 
daarmee een belangrijke voorwaarde te creëren voor de verdere economische ontwikkeling 
van de regio en de realisatie van de woningbouwopgave. Hieronder volgt een kort 
voorgeschiedenis en de laatste stand van zaken. 

Aanleiding voor het opstarten van een integrale benadering voor de projecten in Holland 
Rijnland is de toezegging van de minister van VenW tijdens het 
notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dd. 17 
december 2007 in de Tweede Kamer. De minister heeft toen de motie overgenomen waarin 
hem gevraagd werd samen met de departementen van VenW, VROM, EZ, LNV en 
Financiën, in overleg met de regio, de projecten Rijnlandroute, RijnGouwelijn, Valkenburg, 
Greenport Duin- en Bollenstreek en Leiden BioScience park als één project op te nemen in 
het MIRT-projectenboek. 

In de periode mei - oktober 2008 is door de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland 
en de Ministeries van VROM en VenW gezamenlijk gewerkt aan de integrale benadering. Dit 
heeft in oktober 2008 geresulteerd in een gezamenlijke ontwikkelingsvisie voor de regio 
Holland Rijnland en de ondertekening van een Randstad Urgent Contract met als doel een 
gezamenlijke verkenning naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Holland 
Rijnland. 

De resultaten van de verkenning zijn gepresenteerd op 15 oktober 2009. In het BO MIRT 
2009 op 29 oktober heeft het Rijk de provincie gesteund in haar standpunt dat zowel de 
RijnlandRoute als de RijnGouwelijn-West nodig zijn om de geplande woningbouw en 
economische ontwikkelingen in de regio Holland Rijnland mogelijk te maken. Er is een 
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voorkeur voor het oplossingscluster 'Zoeken naar Balans' uit het rapport van de Integrale 
Benadering Holland Rijnland. Voor de RijnlandRoute houdt die keuze in dat daarmee ook 
een voorkeur is uitgesproken voor het N11-Westtracé. 

Samen met de regionale bijdrage is de steun van het Rijk echter niet voldoende om beide 
projecten in één keer te realiseren. Daarom onderzoekt de regio samen met het Rijk in de 
komende vijf maanden naar mogelijkheden om de uitvoering te faseren en om aanvullende 
financiering te vinden. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2010 besproken. 
Deze afspraak is vastgelegd in het bijgevoegde nieuwe RU contract Integrale Benadering 
Holland Rijnland. 

2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen 

a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader 
Geen. 

b. Relatie andere interne beleidsterreinen 
De Integrale Benadering Holland Rijnland betreft de beleidsterreinen Verkeer en 
Vervoer, Economische Zaken, Ruimte en Wonen en Groen. 

c. Relatie externe partijen 
In het project Integrale Benadering Holland Rijnland werken provincie, regio en Rijk 
samen. 

3. Procesbeschrijving en rol Staten 

a. Voorgeschiedenis 
De Staten zijn per brief geïnformeerd over de resultaten van het BO MIRT 2009. 

b. Waar staan we nu? 
Het voorkeurstracé voor de RijnlandRoute wordt meegenomen in het lopende onderzoek 
naar de milieueffecten van de RijnlandRoute. Het voorkeurstracé N11-West wordt als 
volwaardig onderdeel naast de andere varianten gezet en is onderhevig aan dezelfde 
toetsingscriteria als de andere varianten. Daarna wordt de 1stefase MER afgerond en aan 
Provinciale Staten ter vaststelling voorgelegd. Provinciale Staten zal op basis van het 
onderzoek naar de milieueffecten een beslissing nemen over het definitieve tracé. 

c. Vervolgprocedure 
De resultaten van de 1s,efase MER zijn in januari 2010 beschikbaar en worden in februari 
2010 ter behandeling in Provinciale Staten geagendeerd. 
In het BO MIRT in mei 2010 zal een besluit worden genomen over de gefaseerde aanpak 
van de Rijnlandroute en de maatregelen op het hoofdwegennet inclusief de verdeling van de 
bijdragen en de bijbehorende voorwaarden van Rijk en regio per fase. 

4. Financiële aspecten (dekking en risico's) 
Geen. 

Technische & proces vragen en informatie bij 
Ambtenaar Telefoon 070 - 441 81 09 
K.P. Raap Kamer D 3.49 
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RANDSTADURGENT 

INTEGRALE BENADERING HOLLAND RIJNLAND 

DOEL 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland om daarmee een belangrijke voorwaarde 
te creëren voor de verdere economische ontwikkeling van de regio en de realisatie van de 
woningbouwopgave 

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en 
Asje van Dijk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland 

Komen overeen zich in te spannen om de volgende stappen te nemen: 
Definitieve uitwerking en vaststelling van de gemaakte afspraken ten behoeve van de bestuurlijk gedragen 
voorkeursvariant Zoeken naar Balans met betrekking tot: 

• Realisatie van een verdiepingsslag op de KKBA (mei 2010); 
• Besluit over de gefaseerde aanpak van de Rijnlandroute en HWN maatregelen inclusief de verdeling 

van de bijdragen en de bijbehorende voorwaarden van Rijk en regio per fase (mei 2010). 

De minister van Verkeer en Waterstaat verbindt zich daartoe: 
• Namens het Rijk te coördineren dat de verschillende betrokken departementen samenwerken met de 

Regio; 
• De kabinetsbesluitvorming over de Rijksbijdragen aan de projecten te coördineren; 
• De planvorming over de maatregelen aan de A4 en de A44 in lijn te brengen met de realisatie van de 

Rijnlandroute. 
• In samenwerking met de minister van VROM en de minister van WWI te zoeken naar additionele 

financieringsmogelijkheden voor de Rijnlandroute. 

De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland verbindt zich daartoe: 
• Namens de provincie en de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland te coördineren dat 

deze partijen samenwerken met het Rijk; 
• Naar een eensluidend standpunt vanuit de Provincie en de regio te streven over de verdeling van de 

bijdrage aan de projecten; 
• De planvorming over de Rijnlandroute, in lijn te brengen met de gefaseerde realisatie. 
• In samenwerking met de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland te zoeken naar 

additionele financieringsmogelijkheden voor de Rijnlandroute. 

De ambassadeur van dit project is J. Leemhuis-Stout. 
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PROJECTOMSCHRIJVING 

De gemaakte bestuurlijke afspraken hebben betrekking op de volgende projectomschrijving. 

AANLEIDING 

In de regio Holland Rijnland zijn een aantal projecten voorgenomen (Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn, 

Valkenburg, Leiden BioSciencepark en Transitie Greenport Duin en Bollenstreek, Hoofdwegennet) waarbij 

gemeentelijke, provinciale en rijksbelangen nauw met elkaar verweven zijn (o.a. woningbouw, topmilieu 

Valkenburg, clustering bioscience bedrijven, realisatie ecologische buffers, transitie van Greenport Duin- en 

Bollenstreek, verbetering mobiliteit). Tijdens het bestuurlijk overleg van 28 mei 2008 is besloten gezamenlijk 

een integraal beeld op te stellen. 

Op basis van de Integrale Benadering Holland Rijnland, waarvan op 15 oktober 2009 het eindrapport is 

verschenen, zijn op 29 oktober 2009 door partijen afspraken gemaakt op basis van de gemeenschappelijke 

voorkeur voor het oplossingscluster Zoeken naar Balans uit het rapport van de Integrale Benadering Holland 

Rijnland (zie verder de BO MIRT afspraken). 

In de Integrale Verkenning Holland Rijnland was de Rijngouwelijn west een van de onderwerpen. De 

RijnGouwelijn-west, zoals voorgesteld door de provincie Zuid-Holland, past in de visie van het kabinet om 

voor het regionale OV en kwaliteitssprong te bewerkstellen. Het Rijk gaat in haar bijdrage uit van een 

gefaseerde uitvoering aangezien op dit moment de reizigersaantallen nog niet op alle deeltrajecten van dien 

aard zijn dat vertramming direct nodig is. Tussen Leiden en Katwijk/Estec is, gezien het verwachte 

reizigersaanbod, een lightrail een goede oplossing. Tussen Estec en Noordwijk aan Zee worden nu minder 

reizigers vervoerd, en kan met een busverbinding worden volstaan. Tussen Katwijk en Noordwijk 

Binnen/Zilveren Kruis heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in haar bijdrage rekening 

gehouden met een aparte busbaan die in de toekomst kan worden vertramd, terwijl tussen Noordwijk Binnen 

en Noordwijk boulevard is uitgegaan van een bus op straat. Op het moment dat de reizigersaantallen tussen 

Katwijk/Estec en Noordwijk Binnen/Zilveren Kruis, respectievelijk naar Noordwijk boulevard, aanleiding geven 

om tot een opwaardering van de lijn over te gaan, vindt opnieuw overleg met het rijk plaats. Op basis van 

deze maatwerkoplossing heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besloten in het MIRT een 

bijdrage van maximaal 45 miljoen euro te reserveren voor de RijnGouwelijn-west. De verantwoordelijkheid 

voor zowel de keuze van de uitvoering als voor de aanleg en de exploitatie van de hele RGL ligt bij de 

provincie. 

DOEL 

Het doel van het project is het komen tot verder uitgewerkte afspraken ten behoeve van de gefaseerde 

realisatie van het eindbeeld zoals geschetst in het oplossingscluster Zoeken naar Balans. Hierbij zal een 

focus liggen op het uitwerken van de fasering en de wijze en verdeling van de bekostiging van elke fase. 

Hiertoe is het ondermeer nodig de KKBA te verdiepen. 

SCOPE 

De scope van het project omvat het eindbeeld zoals dit is geschetst in het oplossingscluster Zoeken naar 

Balans en meer specifiek, de projecten die nodig zijn om dit eindbeeld te bereiken. 

SAMENHANG 

In het eindrapport van de Integrale Benadering Holland Rijnland is de samenhang van de verschillende 

projecten uitvoering in beeld gebracht. Het gaat hierbij om de Rijnlandroute, de Rijn-Gouwelijn, ontwiikkeling 

Valkenburg, Leiden BioSciencepark en Transitie Greenport Duin en Bollenstreek. Geconcludeerd is dat het 

samenhangend pakket van maatregelen een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de regio. 



Aanbevolen wordt om deze samenhang te behouden en niet te "shoppen" uit het maatregelenpakket omdat 
het risico zeer groot is dat dan de samenhang en de relatie met de onderliggende visie verloren gaat. 
Via deze integrale samenhang is een directe koppeling gelegd tussen de (noordelijke) bereikbaarheid van de 
greenport en de herstructureringsmaatregelen voor deze greenport, zoals afgesproken binnen het Randstad 
Urgent project Transitie Greenports. 
De economische opgave in de regio (Greenport Duin- en Bollenstreek en Bio Science Park) is onlosmakelijk 
verbonden met de integrale benadering, maar vormt verder geen onderdeel in dit contract. Dit geldt mede 
voorde planontwikkeling voor Valkenburg. 

RESULTAAT 
Het projectresultaat is: 

• Een uitwerking van de gefaseerde aanpak: 
• de maatregelen per fase; 
• de benodigde te doorlopen procedures; 
• de planning van de fasen; 
• de bekostiging en verdeling van de bijdragen per fase. 

• Inzicht in de mogelijkheden van additionele financiering. 
• Een KKBA op basis waarvan middelenreserveringen kunnen worden gedaan o.a. uit het FES-fonds . 

DIENSTREGELING EN TE NEMEN BESLUITEN 
Definitieve uitwerking en vaststelling van de gemaakte afspraken ten behoeve van de bestuurlijk gedragen 
voorkeursvariant Zoeken naar Balans met betrekking tot: 

• Realisatie van een verdiepingsslag op de KKBA (mei 2010); 
• Besluit over de gefaseerde aanpak van de Rijnlandroute en HWN maatregelen inclusief de verdeling 

van de bijdragen en de bijbehorende voorwaarden van Rijk en regio per fase (mei 2010). 

FINANCIERING 
De kosten van de nadere uitwerking zullen nader worden bepaald in het plan van aanpak dat in december 
2009 aan de regiegroep Integrale benadering Holland Rijnland zal worden voorgelegd. In deze vergadering 
zullen tevens afspraken worden gemaakt over de verdeling van deze kosten. 

ORGANISATIE 
Gezamenlijke projectorganisatie van het Rijk (Min. VenW en Min. VROM) en Regio (provincie ZH en Holland 
Rijnland) die heeft gewerkt aan het opstellen van de integrale benadering wordt voortgezet in afgeslankte 
vorm. Via de Integrale benadering Holland Rijnland zijn ook de ministeries van VROM, EZ, FIN en LNV bij 
het project betrokken. 

SLOTBEPALINGEN 
De afspraken zoals geformuleerd zijn niet in rechte afdwingbaar 

De minister van Verkeer en Waterstaat De gedeputeerde van Zuid-Holland 

Camiel Eurlings Asje van Dijk 

Vastgesteld op 16 november 2009 


