
 
VERSLAG PHO LEEFOMGEVING d.d. 25-05-2016 

 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn Dhr. T. Hoekstra Zoeterwoude Dhr. C. den Ouden
 Hillegom Dhr. J. Verheijen Zoeterwoude Dhr. T. de Gans
 Kaag en Braassem Dhr. H. Haarman Arriva Dhr. W. Terra
 Kaag & Braassem Dhr. F. Schoonderwoerd Provincie Zuid-Holland Mw. A. Hatzman
 Katwijk Dhr. J. Wienen APPM Mw. M. Wiersma
 Leiden Dhr. P. Laudy Urgentiecommissie Dhr. R. Breeuwsma
 Nieuwkoop Mw. T. Veninga Provincie Zuid-Holland Dhr. R. de Waard
 Noordwijkerhout Dhr. H. de Jong Holland Rijnland Mw. C. de Kort
 Oegstgeest Mw. W. Tönjann-Levert Holland Rijnland F.H. de Lorme van Rossem
 Teylingen Dhr. A. van Kempen Holland Rijnland Mw. G. Mars
 Voorschoten Mw. B. Bremer Holland Rijnland Mw. I. de Bruyne-Schild
 Voorschoten Dhr. E. Beimers  

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Algemeen deel 
Onder voorzitterschap Arno van Kempen 
 
Opening en vaststelling agenda 

Afmelding van dhr. Elkhuizen (Nieuwkoop) en dhr. Salman (Noordwijk) 

02 Besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving van 17 
februari 2016 
Voorstel:  
1. De besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Ruimte van 17 
februari 2015 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de verslaglegging van de themasessies 17  
februari 2015. 

Besluitlijst 17-02-2016 vastgesteld.

03 Onderdeel verkeer & vervoer 
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven  
 
M01  Provinciale subsidieregeling mobiliteit: In de vorige 

portefeuillehouderoverleggen is toegezegd dat wanneer er 

M01 Zie verslag themasessie verkeer & vervoer 25/5/2016 
M02 Stavaza Duinpolderweg: breed samengestelde adviesgroep opgericht. 
Krijgt de tijd om in twee maanden te kijken naar het dossier en wellicht te 
komen met aanvullende alternatieven. Voor proces goed omdat hierin ook 
organisaties zitten die kritisch tegen de Duinpolderweg aankijken. Medio 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

informatie beschikbaar zou zijn over de nieuwe subsidieregeling 
mobiliteit van het Provincie deze met u gedeeld zou worden. In het 
Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad begin april is meegedeeld 
dat de nieuwe regeling voor 2017 nog niet gereed is. De Provincie is 
voornemens deze eind mei af te ronden. Overigens verwacht de 
provincie geen vergaande wijzigingen voor 2017. Het doorvoeren 
van verder gaande wijzigingen wordt voor de jaren 2018 en verder 
verwacht.  

M02 Duinpolderweg, stand van zaken  
M03 Verkeersveiligheid 
M04 Nota Aanbevelingen van de Tweede fase onderzoek 

doelgroepenvervoer Holland Rijnland: de nota wordt ter informatie 
aan de wethouders gestuurd. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels 
kennis genomen van de nota en besloten tot aanbesteding van de 
Regiotaxi Holland Rijnland. 

 

juni advies aan stuurgroep. Stuurgroep zal op basis van advies besluit 
voorleggen aan colleges en GS. 
M03 dhr. Guus Elkhuizen -ambassadeur verkeersveiligheid- is al enige tijd 
afwezig vanwege ziekte. Als er voor september actieve ambassadeur nodig 
is, dan is (tijdelijke) vervanging geboden. Gevraagd wordt wie dit tijdelijk 
kan overnemen. Portefeuillehouders denken hier over na. 
M04 Aanbesteding is gestart. 

04 Vaststellen uitvoeringsprogramma’s Regionaal Verkeer en VervoerPlan 
Voorstel: 

1. Het Dagelijks Bestuur te adviseren bijgaande geactualiseerde 
projectenbladen behorende bij het Uitvoeringsprogramma Regionaal 
Verkeer en Vervoer Plan 2011-2015, het Uitvoeringsprogramma OV-
visie evenals de actualisatie van het Programma Ontsluiting 
Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) vast te stellen. 

2. De vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Fiets uit te stellen 
totdat de  uitvoeringsagenda van het provinciale Fietsplan later dit 
jaar is vastgesteld en in het UP Fiets is verwerkt. 

 

Snelfietsroute Katwijk-Rijnsburg-Oegstgeest-Leiden wordt alsnog 
opgenomen in uitvoeringsprogramma fiets. Was per abuis vergeten. 
 
Zoeterwoude: ongelijkvloerse kruising N11 bij Heineken wel op de lijst 
zetten omdat er voor Holland Rijnland een belang is. 
De fietsroute bij het nieuwe station is nog een aandachtspunt. 
Alphen aan den Rijn: over treinlijn Leiden-Alphen-Utrecht en Alphen-
Gouda: proces loopt moeizaam. Staat in dit stuk op groen en deels oranje. 
Enkel oranje geeft beter de huidige situatie weer. Realisatie loopt niet op 
schema, is een zorgenpunt. Er rijdt nu dagelijks in de spits 2x p.u. een trein 
van Gouda via Alphen door naar Leiden. Als de planning van de projecten 
niet goed loopt, dan is die verbinding van 4 keer per uur niet gegarandeerd 
(vanwege verschillende soorten treinstellen op het traject Gouda - Alphen) 
Zoeterwoude deelt de zorg van Alphen. Continuïteit is van zeer groot 
belang. 
Oegstgeest: aandacht voor snelfietsroute Leiden-Katwijk: hier zit nog een 
financieel dispuut tussen gemeente Leiden en de Provincie. Kan Holland 
Rijnland hier in bemiddelen? Dhr. Van Kempen neemt dit punt mee in zijn 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

overleg integrale benadering met beide gedeputeerden. 
PHO adviseert conform besluitpunten. 

05 Stand van zaken openbaar vervoerconcessie Zuid-Holland Noord  
Mondelinge toelichting door Arriva over Dienstregeling 2017  
 

Dhr. Wout Terra van Arriva praat het PHO bij over de hoofdlijnen van het 
vervoerplan 2017 Zuid-Holland Noord. Proces: eerst inventarisatie wensen 
voor wijzigingsvoorstellen. Deze zijn besproken in bestuurlijk overleg 
openbaar vervoer op 5 februari j.l. 1 juli a.s. besluitvorming in bestuurlijke 
overleg concessie ZH-Noord. Groot commitment van alle betrokkenen, 
maar kunnen niet alle angels uit het vervoerplan halen. 
Twee rode draden:  
- routes versnellen door tijdwinst te bereiken. Hierdoor meer diensten in 

dezelfde tijd.  
- Afstemmen vraag en aanbod. In concessie plafond van 

dienstregelingsuren afgesproken. Die zo slim mogelijk inzetten zodat 
zoveel mogelijk reizigers worden vervoerd. 

Concrete wijzigingen: 
Per juli 2016 buurtbus Langeraar op lijn 184. 
Stadsdienst Alphen aan den Rijn krijgt nieuwe impuls. 
Katwijk nieuw lijnennet capaciteitsvergroting in spitsuren. 
Biosciencepark meer ritten over het park in spitsuren. 
Q-liner tussen Den Haag, Duin & Bollenstreek, Schiphol en Leiden om 
betere aansluiting op trein Sassenheim en verbinding Katwijk-Sassenheim 
te realiseren. Huidige routes blijven zo, alleen andere koppelingen. 385 en 
361 in Noordwijk, straks alleen 361. 385 stopt in Sassenheim en daar gaat 
361 verder naar Noordwijk.  
Q-liner verbinding 365 (Schiphol-Leiden) krijgt een andere route, waardoor 
de haltes in Leiderdorp enRoelofarensveen niet meer worden aangedaan. 
 
Reacties: 
Noordwijkerhout: Er blijft geen Q-liner in Noordwijkerhout komen. Dat is 
spijtig. 
Voorschoten: hoe werkt het systeem van afwegingen, is er meer budget en 
kan er een lijn 45 verbeteren naar de Vlietwijk in Voorschoten. Antwoord: 
budget heeft vast plafond. 760 duizend dienstregelingsuren. Verbeteringen 
worden benut voor meer dienstregelingsuren of extra ritten. Lijn 45 over 
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Leidse weg geeft voldoende ontsluiting voor de dorpen. Arriva houdt de 
snelheid er daar graag in. Lijn 6 ontsluit in de wijken. 
Kaag & Braassem: lijn 365 krijgt nieuwe route, daardoor geen directe 
verbinding met ziekenhuis in Leiderdorp, zeer tot de teleurstelling. Nader 
overleg met Arriva volgt. 
Nieuwkoop: leefbaarheid landelijk gebied gebaat bij goed openbaar 
vervoer. Voor Nieuwkoop nu geen veranderingen. Met de volgende 
aanbesteding aandacht voor lijn 147 van Alphen aan den Rijn via 
Nieuwkoop naar Uithoorn.  
Oegstgeest: bus Poelgeest is minder vaak. Komt doordat animo terug liep 
omdat de bus dagelijks 20 minuten te laat komt. Kip-ei situatie. Benieuwd 
naar argumentatie positieve besluit biosciencepark. Arriva: doordat buslijn 
37 Leiden-Katwijk van halfuur naar uurdienst gaat kunnen er meer lijnen in 
de spits op het biosciencepark ingezet worden. Oegstgeest is hier zeer 
verbaasd ontstemd over en zal nader gesprek met Arriva voeren. 
Belbusklachten zijn opgepakt door Arriva. 
Voorzitter heeft namens Holland Rijnland overleg met de provincie en 
neemt wensen PHO mee. 

06 ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE  
Voorzitter: Kees den Ouden  
 
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven 
M01 8 juli 2016, 14.00-15.30 uur, in De Dyck in Woudbrugge: 

vergadering Regiegroep Holland Rijnland – provincie Zuid-Holland –
Hoogheemraadschap van Rijnland 

Tijdens de Regiegroep zullen de Gebiedsprogramma’s van de clusters Rijn- 
en Veenstreek en Duin- en Bollenstreek ter tafel liggen. De provincie zal 
een bod doen voor de provinciale cofinanciering op programmaniveau. De 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek waren in januari nog niet ver 
genoeg, maar hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan hun 
programma. De verwachting is dat de provincie voor beide clusters geld zal 
reserveren. 

07 Zuidvleugel Zichtbaar Groener  
Op 12 oktober 2005 heeft het Algemeen Bestuur de overeenkomst 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) vastgesteld en ingestemd met de 
regionale bijdrage. Met deze overeenkomst besloten Rijk, provincie en regio 
om negen groene recreatiegebieden in (toenmalig) Holland Rijnland te 
ontwikkelen en hier middelen voor te reserveren. Van de totale storting van 
de gemeenten voor ZZG-projecten resteert nu definitief €156.060. De vraag 
ligt nu voor wat er met de resterende middelen gaat gebeuren. Voorgesteld 

PHO adviseert conform concept-besluit.
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wordt om het resterend budget te reserveren ten behoeve van het 
Landschapsfonds Holland Rijnland. Dit voorstel wordt tevens besproken in 
het PHO Bestuur & Middelen. 
 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren de volgende beslispunten aan het 
Algemeen Bestuur voor te leggen: 

1. Kennis te nemen van het afronden van de overeenkomst 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener. 

2. Te constateren dat hiermee een resterend bedrag van € 156.060 
vrijkomt. 

3. Te constateren dat het wenselijk is deze middelen weer beschikbaar 
te stellen ten behoeve van natuur, landschap en recreatie. 

4. In te stemmen met het inzetten van deze middelen  voor recreatieve 
voorzieningen en natuur- en landschapselementen bij particulieren. 

5. Hiertoe de resterende regionale middelen voor ZZG specifiek te 
reserveren voor het Landschapsfonds Holland Rijnland binnen het 
geografische gebied van de gemeenten, die aan ZZG hebben 
bijgedragen.  

6. In een samenwerkingsovereenkomst met het Landschapsfonds de 
inhoudelijke doelen en gemeenten waar de middelen voor bestemd 
zijn, vast te leggen. 

Deze samenwerkingsovereenkomst ter vaststelling voor te leggen aan het 
AB in oktober 2017. 

08 Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 
Het PHO wordt geïnformeerd over de start van de uitvoering van het project 
Leader Holland Rijnland 2015-2020.  
 
Voorstel: 

I. Kennis te nemen van de start uitvoering van Leader Holland 
Rijnland 2015-2020. 

II. Kennis te nemen van de publieke financieringsstructuur van Leader-
projecten. 

III. Kennis te nemen van de inzet van het btw-compensatiefonds van 

Alphen aan den Rijn: goed dat het scherp op ons netvlies wordt gebracht. 
In vorige leaderronde deden Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en 
Bollenstreek nog niet mee. Betrek dus potentiele initiatiefnemers in deze 
gebieden, zowel bij gemeenten als privaat. 
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gemeenten om de btw-kosten van Leader Holland Rijnland vergoed 
te krijgen. 

09 ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN  
Onder voorzitterschap Jos Wienen 
 
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven  
M01  Ladder duurzame Verstedelijking, stand van zaken (mondeling) 
M02 ingekomen stuk: Jaarverslag Woningnet 2015.  
De Beleidscommissie Woonruimteverdeling zal het jaarverslag op 16 juni in 
haar vergadering bespreken. De Beleidscommissie zal het Dagelijks Bestuur 
adviseren over het vaststellen van de benutting lokale beleidsruimte en 
benutting contigent bijzondere doelgroepen. 
 

Agendapunt 12 vervalt Reden: planlijst woningbouw is nog niet gereed. 
Toelichting: begin dit jaar is in het ambtelijk overleg Wonen besloten om 
voor het indienen van de planlijst 2016 over te stappen van een regionale 
excellijst (zoals vorig jaar) naar de provinciale planmonitor. Deze monitor is 
een meer professionele opzet van de lijst. Tegelijk hebben de ambtenaren 
besloten de totstandkoming van de planlijst zelf te verzorgen en daar 
verantwoordelijkheid voor te nemen. De ambtenaren melden nu dat er 
opstratproblemen zijn en dat zij nog geen volledige, juiste en (sub)regionaal 
gedragen lijst kunnen aanleveren voor het PHO van 25 mei. Streefdatum 
nu: 7 juni.  
Als procedure wordt voorgesteld om de besluitvorming over de afstemming 
langs de eigen gemeente te laten lopen (tot uiterlijk 21 juni). Er is dan 
weliswaar geen gezamenlijk PHO-advies, maar alle portefeuillehouders 
hebben dan afzonderlijk ingestemd met de lijst. 
 
Het DB Holland Rijnland kan dan op 23 juni de planlijst formeel vaststellen 
en voor 1 juli aanbieden aan de provincie. De vergadering stemt in met 
deze procedure. 
Opmerking Alphen aan den Rijn: versnelling realisatie woningbouw door 
verhoogde vraag, geeft spanning met behoefteraming van de provincie. 
Provincie: wbr-cijfers kunnen ambtelijk al worden verspreid, 10 juni formeel 
online. Verzoekt om behoefteraming woningbouw te agenderen in het PHO. 
 
Voorzitter: had datum willen noemen voor conferentie speerpunt 
huisvesting bijzondere doelgroepen. Nu is de strategie om te kiezen voor 
een langere voorbereiding zodat de actualisatie woonvisie en in kaart 
brengen vraagkant voor verschillende doelgroepen meegenomen kan 
worden. Conferentie begin 2017. 
 
M01 ladder duurzame verstedelijking. De afgelopen periode is er door Stec 
Groep gewerkt aan een aantal producten. Er zijn zogenaamde 
basismotiveringen opgesteld voor de vier verschillende functies, te weten 
bedrijven, kantoren, wonen en winkels. Een vijfde basismotivering gaat over 
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het thema flexibel bestemmen. Er vindt een verdieping plaats op het thema 
kantoren. Samen met de provincie wordt momenteel gekeken over welke 
onderwerpen er afspraken gemaakt kunnen worden. 
De volgende regiomiddag zal er een terugkoppeling worden gegeven van 
de resultaten. 

 
M02 Opmerkingen n.a.v. jaarverslag Holland Rijnland Wonen: 
Oegstgeest: wordt dit jaarverslag benut in conferentie? Ja. 15% sociaal 
bouwen is onvoldoende voor taakstelling statushouders en andere 
argumenten. Nieuwkoop: je mag meer sociaal bouwen als je dat zelf wil.  
Voorschoten; raad gaat op 15% wel eens dwars liggen.  
Voorzitter: werkelijkheid is dynamisch, vraagt om flexibiliteit. Ondergrens 
regionaal afspreken, daarboven lokaal doen wat nodig is.  
Oegstgeest: je kunt opgave statushouders vereffenen onder elkaar. Ook 
het geld voor de begeleiding moet dan worden overgedragen. Kunnen we 
dat op conferentie in januari ook bespreken?

10 Verstedelijkingsstrategie Zuidelijke Randstad  
Komende maanden wordt ter voorbereiding op de omgevingsvisie/wet door 
Provincie Zuid-Holland gewerkt aan een update van de 
verstedelijkingsstrategie. Miran Wiersma van APPM en Annemarie Hatzman 
van Provincie Zuid-Holland geven een korte mondelinge toelichting op het 
proces. 
 

Reacties op presentaties APPM/Provincie:  
Alphen aan den Rijn herkent tegenstelling duur binnenstedelijk bouwen en 
kosten infrastructuur bij uitbreiding niet. Ook binnenstedelijk bouwen vraagt 
investering in de infrastructuur en parkeren. Verdichten waar kan, maar de 
vraag sluit niet uit dat ook bouwen in het groen nodig zal zijn. Graag % van 
welk soort woningen en huishoudens nodig zijn. Preferentie van woonwens 
en haalbaarheid hoeven niet het zelfde te zijn. Jonge ouders met kinderen 
blijven niet in Amsterdam, maar komen toch echt terug naar Alphen. 
Voorschoten: wat maakt deze regio aantrekkelijk om te wonen: ruimte en 
groen. 70.000 woningen toevoegen verlaagd de aantrekkelijkheid en 
leefbaarheid. Blijft de vraag de vraag als het beeld zo veranderd? 
Noordwijkerhout: beperken we ons tot de zuidelijke randstad of kunnen we 
een breder perspectief neerzetten, noordelijke randstad, Utrecht en verder. 
Oegstgeest: provincie gaat bezig omgevingsvisie, gemeenten ook. Raakt 
hart omgevingsvisie. 

11 Adhesiebetuiging City Deal Binnenstedelijk bouwen en transformatie  
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de City Deal, die de gemeenten Leiden en Alphen 

PHO adviseert conform concept-besluit. 
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aan den Rijn mede hebben ondertekend (bijlage 1)
2. Het Dagelijks Bestuur te adviseren de City Deal als adhesiebetuiging 

mede te ondertekenen (zie bijlage 2).  
3. De maatregelen, die uit de pilots komen, met boven-gemeentelijk effect 

of algemene toepasbaarheid in dit Portefeuilleoverleg te bespreken 
 

12 Planlijsten 2016 woningbouwprojecten  
De provincie Zuid-Holland verzoekt de regio om de planlijst met 
woningbouwprojecten jaarlijks te actualiseren en uiterlijk 1 juli aan te bieden. 
De planlijst zelf zal pas ter vergadering ter beschikking gesteld kunnen 
worden. De gemeenten hebben ambtelijk aangegeven dat hun planlijst 
overeen zal komen met het afwegingskader. De voorzitter zal de planlijst 
toelichten. 
 
Voorstel: 
Het DB te adviseren de planlijsten vast te stellen en voor aanvaarding aan te 
bieden aan Gedeputeerde Staten. 
 
 

Dit agendapunt vervalt. Zie mededeling agendapunt 9. 

13 Jaarverslag 2015 Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 
Toelichting door voorzitter urgentiecommissie de heer R. Breeuwsma. 

Presentatie dhr. Breeuwsma. 
Opmerking Voorschoten: het is wel heel moeilijk om nog in aanmerking te 
komen voor urgentie. Vooral voor zorgbehoevenden. Neem menselijke 
maat mee in die aanvragen die technisch gezien niet urgent zijn, maar 
feitelijk wel. 
Antwoord: een groter aantal urgentietoewijzingen heeft impact op het aantal 
dat gewoon toegewezen kan worden. Hier is balans in nodig. 
Kaag & Braassem: eerder geweigerde woning als reden om urgentie te 
weigeren. Dat lost alleen de problematiek van de woningzoekende niet op. 

14 Knelpunten bij Provincie m.b.t. huisvesting statushouders  
Gemeente Nieuwkoop ervaart knelpunten bij de Provincie m.b.t. huisvesting 
van statushouders, en wil Holland Rijnland als platform benutten om 
hierover van gedachten te wisselen en eventueel afspraken te maken. 
 

Nieuwe locaties voor huisvesting statushouders (110 woningen, waarvan 
40 tijdelijk) volledig door gemeentelijke besluitvorming, maar stuit voor 2 
locaties met elk 20 woningen op bezwaren van de provincie omdat deze 
buiten de bsd vallen. Staat haaks op aanbod gedeputeerde om zaken snel 
en flexibel op te pakken. Ladder lijkt goed te werken in stedelijke omgeving, 
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Voorstel: 
I. Kennisnemen van de knelpunten die gemeente Nieuwkoop ervaart 

bij Provincie Zuid-Holland met betrekking tot de huisvesting van 
statushouders. 

II. Te delen of meer gemeenten tegen deze knelpunten aanlopen. 
III. Afspraken te maken hoe gemeenten gezamenlijk optrekken richting 

provincie Zuid-Holland. 
 

maar voor landelijk gebied werkt dit anders. Graag reacties of dit ook speelt 
in andere gemeenten. 
Katwijk: bij ISG huisvesting arbeidsmigranten in Bollenstreek leek het of er 
twee ladders bestaan, de landelijke en provinciale. Vergelijkbare situatie. 
Signaal meegegeven dat die elkaar niet tegen moeten werken. 
Provincie: in geval van Nieuwkoop zijn vijf locaties akkoord, ook dat er extra 
uitbreiding is. Op twee locaties wel aanvullende argumentatie voor buiten 
bsd nodig. Één locatie ligt binnen de 20-Ke contour van Schiphol. A.s. 
vrijdag ambtelijke overleg Nieuwkoop-provincie. Alphen aan den Rijn (van 
As) [NB volgens mijn aantekeningen, van As staat ook niet bij de 
aanwezigen]: reactie provincie raakt kern van het knelpunt: wat stel je 
centraal, je maatschappelijke opgave of je ruimtelijke regels? Deze 
discussie geeft weer dat maatschappelijke opgave nog geen weerslag kent 
in ruimtelijk beleid van provincie. 

15 Rondvraag Geen punten. 
 

 Themasessie 
Presentatie omgevingsvisie  

Presentatie door dhr. Laudy (gemeente Leiden). 
Opmerking: deze omgevingsvisie heeft geen juridische status. Gemeenten 
moeten ieder een eigen omgevingsvisie vaststellen met haar eigen 
technische variabelen. Deze omgevingsvisie is daarvoor een paraplu. 
Kaag & Braassem gaat met Alphen en Nieuwkoop ook een omgevingsvisie 
opstellen. Ze leren graag van Hart van Holland. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van Holland Rijnland van 28 september 2016. 

 
de secretaris,       de voorzitter, 

 


