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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving en Economie 11 november 2015 

 
 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
 Alphen aan den Rijn de heer G.P. van As Oegstgeest de heer M.A. den Boer 
 Hillegom  Teylingen de heer B.H.C Brekelmans 
 Kaag en Braassem 

Katwijk 
Leiden 
Leiderdorp 
Lisse 
Nieuwkoop 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 
 

mevrouw Y. Peters-Adrian 
de heer K.J. van der Bent 
de heer R. Strijk 
de heer C.J.M.W. Wassenaar 
 
 
de heer D.Salman 
de heer H.W.M.de Jong 

Voorschoten 
Voorschoten 
Zoeterwoude 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 

mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen 
de heer E. Beimers 
de heer A. de Gans 
de heer T. Hoekstra (voorzitter deel 3) 
de heer I.A.M ten Hagen (voorzitter deel 1 en 2) 
de heer J. Wienen (voorzitter deel 4) 
de heer S. Bremmer (Secretaris) 

Nr. Agendapunt Advies Besluit 

1. ALGEMEEN  
01 Opening en vaststelling agenda   

02 Besluitenlijst van het 
portefeuillehoudersoverleg 
Leefomgeving van 23 
september 2015 

Voorstel: de besluitenlijst van het 
portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van 23 
september 2015 
vast te stellen. 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. Op verzoek van de heer de 
Jong worden de besluitenlijsten, voor 
zover het om dezelfde vergadering gaat, in 
één document vastgelegd.  

2. LEEFOMGEVING; VERKEER EN VERVOER 
03 
 
 
M01 
 
 
M02 
 
 
I01 

Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgegane brieven 
 
Memo stand van zaken onderzoek 
doelgroepen vervoer 
 
Memo tarieven 2016 voor de 
RegioTaxi Holland Rijnland 
 
Nieuwsbrief 3e kwartaal Regiotaxi, 
ter informatie 
 

 
 
 
Ter kennisname 
 
 
Ter kennisname 
 
 
Ter kennisname 

 

04 Beheermodellen Regionale 
Verkeer- en MilieuKaart 3.0 

Voorstel: kennis te nemen van de toelichting en 
de vervolgstappen te bespreken 

De presentatie komt beschikbaar op de 
website van Holland Rijnland  
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3. ECONOMIE 
05 Besluitenlijst van het 

portefeuillehoudersoverleg 
Economie van 23 september 
2015 

Voorstel: 
de besluitenlijst van het 
portefeuillehoudersoverleg Economie van 23 
september 2015 vast te 
stellen. 

De heer de Jong was wel aanwezig op 23 
september. Met deze wijziging wordt de 
besluitenlijst vastgesteld.  
 
N.a.v de besluitenlijst. Agenda punt 4. 
Gedeputeerde Bom-Lemstra is verhinderd 
en wordt uitgenodigd voor de regiomiddag 
op 17 februari. Agendapunt 6. De 
mogelijkheden voor de aansluiting van 
andere gemeenten bij het retailmonitoring 
systeem dat in de Leidse regio is ingevoerd 
wordt verder ambtelijk verkend.  

06  
 
 
 
M01 
 
 
 
M02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen (M), Ingekomen 
(I) stukken en Uitgegane 
(U)brieven  
 
Voortgang regionaal onderzoek 
Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking 
 
Marktonderzoek bedrijventerreinen 
regio Leiden, toelichting door heer 
Strijk (gemeente 
Leiden). Zie bijlage voor Plan van 
Aanpak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De heren Salman, De Jong, de heer Laudy en 
de heer van As nemen zitting in de 
stuurgroep. De heer Wienen is voorzitter.  
 
De heer Wassenaar benadrukt dat hij dit niet 
ziet als een herstart van eerder discussies over 
locaties in Leiderdorp. Mevrouw Peters-Adrian 
benadrukt dat gemeente Kaag en Braassem 
geen medewerking verleent aan het mogelijke 
maken van Veenderveld 2 als compensatie 
locatie voor de Oostvlietpolder en op geen 
enkele wijze zich verbindt aan de conclusies van 
dit onderzoek. Portefeuillehouders willen graag 
op de hoogte gehouden worden over de 
voortgang. De voorzitter adviseert Leiden de 
overige gemeenten vanaf het begin goed te 
betrekken om te voorkomen dat de uitkomsten 
van het onderzoek later in twijfel worden 
getrokken. Op de regiomiddag van 17 februari 
verzorgt de gemeente Leiden een aparte sessie 
om de uitkomst van het onderzoek te 
bespreken. 
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I01 
 
 
 
 
Extra 
M 

Brief bedrijfsleven Rijnland en VNO 
NCW Rijnland aan het Algemeen 
Bestuur Holland 
Rijnland 
 
Regionaal Investeringsstrategie  
MRDH, Provincie Zuid-Holland 
 

Ter kennisname 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De heer Strijk meldt dat gemeente Leiden 
een been aan het bijtrekken is om goed op de 
investeringskaart van MRDH en provincie 
Zuid-Holland te komen. Idee is om met deze 
investeringskaart betere toegang te krijgen 
tot middelen zoals de Juncker gelden en 
middelen van pensioenverzekeraars. De heer 
Strijk adviseert andere gemeenten ook 
projecten aan te leveren.  
 

07 Verzoek gemeente Oegstgeest 
voor kantoorbestemming voor 
Kasteel en 
bijgebouwen op Landgoed 
Endegeest 

 De uitzondering voor Kasteel Endegeest 
worden wel beschreven in de actualisatie van 
de kantorenstrategie. Kasteel Endegeest wordt 
niet opgenomen in de plancapaciteit onder 
meer omdat dit feitelijk al een bestaand 
kantoor is.   

08 (concept) Actualisatie 
kantorenstrategie Holland 
Rijnland 

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren de 
(concept) Actualisatie kantorenstrategie vast te 
stellen 
en deze ter inzage te leggen. 

Akkoord met voorstel  

09  Rondvraag en sluiting   

4. Leefomgeving & Economie  
10  Inhoudelijke Agenda  Er is tevredenheid over de slag die sinds de 

vorige versie gemaakt is. Voor veel punten zal 
er komend jaar wel een concretiseringsslag 
gemaakt moeten worden. Tevens beseffen 
portefeuillehouders dat een kleinere regio ook 
betekend dat gemeenten meer zelf zullen 
moeten oppakken.  
 
De inhoudelijke agenda wordt op een aantal 
punten aangepast: 

 Greenport Duin- en Bollenstreek wordt 
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doorgevoerd in de uiteindelijke versie. 
De formulering wordt nog even 
teruggekoppeld met de gemeente 
Katwijk.  

 De zin bij het de beschrijving van 
Unmanned Valley ‘Wanneer naast de 
huidige programmering (woningen, 
bedrijventerrein, Rijnlandroute) 
ontwikkelingsruimte is om aan de 
razendsnel ontwikkelende dronemarkt …’ 
wordt verwijderd. 

 Het Landschapsfonds wordt toegevoegd 
bij de tekst over natuur en landschap 

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van Holland Rijnland van 17 februari 2016. 
de secretaris,       de voorzitter, 




