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Regionaal Investeringsfonds vergroot bereikbaarheid en leefbaarheid  
 
Hoe staat het met de voortgang van de projecten waaraan Holland Rijnland bijdraagt 
vanuit het Regionaal Investeringsfonds? In de onlangs vrijgegeven tussentijdse 
rapportage schetst Holland Rijnland de fasen waarin deze projecten verkeren, wat er 
aan uitgegeven is en wat er nog aan uitgegeven gaat worden. Het fonds is een 
belangrijke katalysator voor grootschalige projecten die de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de regio vergroten.  
 
In 2007 besloot het algemeen bestuur van Holland Rijnland om het Regionaal 
Investeringsfonds in te stellen. Met ingang van 2008 werd het fonds gevoed met 
bijdragen van de deelnemende gemeenten binnen Holland Rijnland. Dat waren de 
Leidse regio, inclusief de toenmalige gemeente Alkemade, en de Duin- en 
Bollenstreek. Met het fonds wilden de gemeenten een aantal belangrijke regionale 
ambities op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid realiseren. Daarvoor 
waren grote investeringen nodig. In totaal brachten de gemeenten € 180 miljoen in 
het fonds. Hiermee maakten zij duidelijk bereid te zijn om gezamenlijk te willen 
investeren.  
 
Multiplier 
Het multiplier-effect van het fonds is groot. De initiële investering zorgde voor een 
veelvoud aan externe gelden voor de projecten, zoals van het Rijk en de provincie. 
Ook droegen gemeenten individueel extra bij aan projecten.  
 
De recente rapportage geeft inzicht in de voortgang van de vijf RIF-projecten. Dit 
was een wens van het algemeen bestuur van Holland Rijnland. Deze projecten zijn: 

• Rijnlandroute 

• Hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk Zuid-Holland Noord 

• Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek 

• Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek 

• Regionaal Groenprogramma 

Sommige projecten zijn inmiddels gerealiseerd, andere zijn nog volop in 
ontwikkeling. Grofweg twee-derde van het fonds is reeds uitgegeven aan de 
projecten.  
 
U vindt de rapportage op de website van Holland Rijnland, onder nieuws. 

 
--- einde persbericht --- 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Saskia Ligthart, strategisch programmamanager Economie & Leefomgeving 

06-86845878 

 

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien gemeenten in de Leidse regio, de 

Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek. Samen verbeteren we de kwaliteit van 

wonen, werken, leren en leven; voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. 

https://hollandrijnland.nl/regionaal-investeringsfonds-vergroot-bereikbaarheid-en-leefbaarheid/

