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In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom, 

Kaag en Braassem, Katwijk, 

Lelden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Rijnwoude, Teyllngen, 

Voorschoten en Zoeterwoude 

Aan de leden van de gemeenteraden en colleges van de Holland Rijnland-gemeenten 

Leiden: 24 mei 2013 
Kenmerk: UIT-13-02352 

Contact: Erik Kiers 
Telefoon: (071) 523 90 155 
E-mail: ekiers@hollandrijnland.net 
Bijlage:

Onderwerp: Besluitvorming RIF RijnlandRoute medio september 

Geachte raads- en co llegeleden, 

In onze brief van 25 april 2013 hebben wij aangegeven dat wij u nog nader gingen informeren 
over de agendering van de besluitvorming ten aanzien van de beschikbaarstelling van de 1 e 

en 2e tranche bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF)aan de RijnlandRoute. Om 
besluitvorming in de vergadering het Algemeen Bestuur mogelijk te maken dienen de stukken 
voor 1 juni gereed te zijn. Dit voorbehoud hebben we u al eerder kenbaar gemaakt, waarbij in 
de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 23 mei de afweging zou worden gemaakt of dit 
haalbaar is. In overleg met de provincie Zuid - Holland is vastgesteld dat we nog niet een 
definitieve bestuursovereenkomst kunnen opstellen. 

Momenteel vinden er nog gesprekken plaats tussen de gemeente Katwijk en de provincie 
Zuid-Holland over de nadere Inpassing van de RijnlandRoute in die gemeente. Van zowel de 
gemeente Katwijk als de Provincie hebben wij vernomen dat hierbij goede voortgang wordt 
geboekt, maar dat afronding niet voor 1 juni gerealiseerd za l zijn . De besluitvormingsstukken 
kunnen nu dan ook nog niet worden afgerond. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 
heeft geconcludeerd dat daarmee de tijd tot het AB van 26 juni te kort is voor een 
inhoudelijke advisering in het PHO en een ordentelijke voorbereiding van de besluitvorming in 
de gemeenten. 

Er is daarom besloten om het besluitvormingsproces rond de regionale cofinanciering van de 
RijnlandRoute na het zomerreces te laten plaatsvinden. Hiertoe wordt een extra 
vergadering van het Algemeen Bestuur bijeengeroepen. Naar verwachting wordt dit medio 
september. Er wordt gezocht naar een geschikte datum. Er zal dan ook worden gezocht naar 
een nieuwe datum voor het PHO, waarschijn lijk in de de eerste week van september. 
Besluitvorming op dit onderwerp is in het Dagelijks Bestuur van 4 juli voorzien . Wij zullen u zo 
snel mogelijk daarna de besluitvormingsstukken toesturen. Op deze manier kan ondanks het 
zomerreces toch de besluitvorming in de eigen gemeente ten behoeve van de delegatie voor 
het Algemeen Bestuur goed worden voorbereid . 

Wij hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over de datum voor de extra 
vergadering van het Algemeen Bestuur. 
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