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Aanwezig: 

gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout: de heer H.de Jong  
gemeente Hillegom:  gemeente Oegstgeest: mevrouw W.E. Tönjann-Levert 
gemeente Kaag en Braassem: mevrouw Y. Peters-Adrian gemeente Teylingen:   
gemeente Katwijk  de heer W. van Duijn gemeente Voorschoten:  mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen 
gemeente Leiden:  de heer R. Strijk  gemeente Zoeterwoude: de heer T. de Gans  
gemeente Leiderdorp: de heer J.J.F.M Gardeniers  Holland Rijnland:  de heer T. Hoekstra (voorzitter) 
gemeente Lisse: de heer C.J. Ruigrok Holland Rijnland: de heer S. Bremmer (Secretaris) 
gemeente Nieuwkoop:  mevrouw T. Veninga Holland Rijnland:  de heer J. Ververs  
gemeente Noordwijk:  de heren H.Bakker en D.Salman   
 
Afwezig: 
De heren Wassenaar en Brekelmans.  
nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN  
 
01 Opening, welkom en vast-

stelling van de agenda  
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

02 Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande brie-
ven. 
 
M.1 Afmeldingen 
 
M.2 Stand van zaken actuali-
sering kantorenstrategie   
 
M.3 Stand van zaken Advies-

commissie detailhandel 
 
M.4 Stand van zaken werk-

groep Ladder duurzame 
verstedelijking (zie bij-

 
 

M.1 Afmeldingen van Kees Wassenaar en Bas Brekelmans.  
 
M.2 De datum voor de actualisatie kantorenstrategie van 1 juli wordt 
niet gehaald. In het PHO EZ van 23 september wordt de concept actu-
alisatie geagendeerd. 
 
M.3 De selectiegesprekken voor de Adviescommissie detailhandel zijn 
gevoerd. De heer Hoekstra maakt deel uit van de selectiecommissie. 
De huidige REO-procedure blijft van kracht tot de wijziging van de 
Verordening Ruimte in het Provinciaal Blad wordt geplaatst. Dit ge-
beurt naar verwachting medio/2e helft juni.  
 
M.4 In het PHO Ruimte wordt een voorstel besproken voor de Ladder. 
Graag afstemming hierover als er nog input is vanuit economie. 
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nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

lage) 
 
M.5 Terugkoppeling gespreks-
ronde de heer Hoekstra met 
bestuurders buiten de regio 
en (potentiele) maatschappe-
lijke partners.   
 
M.6 Kansen LEADER subsidie 
voor economische projecten 
op het platteland 

M.5 De afgelopen  weken heeft de heer Hoekstra gesprekken gevoerd 
met mevrouw Bergman van regio Midden Holland, de heer Zonneveld 
van InnovationQuarter en de heer de Wijk van het Holland Space 
Cluster. 
 
M.6 De LEADER subsidie biedt  kansen voor economische projecten in 
het buitengebied.  

03 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 
11 februari 2015  

Ter vaststelling Met betrekking tot het actiepunt  ‘Schouder aan schouderbrief’ Holland 
Rijnland ten behoeve van coalitievorming Provincie Zuid-Holland meldt 
de heer Hoekstra dat dit verwerkt is in een DB brief aan de provinciale 
fractievoorzitters voor de coalitievorming. 

04 REO- advies aanvraag tuin-
centrum Roelofarendsveen 

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland positief te adviseren 
over de aanvraag voor een tuincentrum 
in Roelofarendsveen. 

Akkoord met voorstel  

05 REO-advies aanvraag bouw-
markt op ‘t Heem, Katwijk 

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland positief te adviseren 
over de aanvraag voor een bouwmarkt 
op ‘Heen, Katwijk 

Akkoord met voorstel  

06 REO-advies aanvraag bruin- 
en witgoedzaak Baanderij, 
Leiderdorp 

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland positief te adviseren 
over de aanvraag voor een bruin- en 
witgoedzaak op de Baanderij, Leider-
dorp. 

Akkoord met voorstel  

07  Economische ontwikkelingen 
in de regio 

 Projectleider van de economische agenda Bollenstreek Fred Wulp geeft 
een toelichting op de stand van zaken. Er is top 9 lijst met prioritaire 
projecten opgesteld, die is rondgedeeld in de vergadering. Besluitvor-
ming in de raden is na de zomer.  
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nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

De heer Strijk ligt de stand van zaken van de twee projecten uit de 
economische agenda toe. In juni wordt de Retailvisie afgerond. De be-
handeling in de gemeenteraden is na de zomer. Bij het project Onder-
nemend onderwijs wordt er gekeken hoe ondernemerschap een plek 
kan krijgen in de opleidingen. Het Centre Entrepeneurship moet de fy-
sieke plek worden waar  scholieren en studenten van het MBO, HBO 
en Universiteit gezamenlijk onderwijs krijgen over ondernemen en ook 
daadwerkelijk gezamenlijk gaan ondernemen.  Afsluitend geeft hij aan 
dat er wordt gewerkt aan een regionaal expatcentre: hoe kunnen ex-
pats nog beter en gastvrij ontvangen? 
 
De gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn 
in de Rijn- en Veenstreek met zijn nog in een verkennende fase voor 
een gezamenlijke economische agenda. Thema’s die centraal staan 
zijn Sierteelt (bloemen, vaste planten en mogelijk ook bollen), vervoer 
over water (oa. containervaart voor de sierteelt ), recreatie en toeris-
me, en de bouw. Tevens krijgt de  samenwerkingsagenda tussen Al-
phen aan den Rijn , Gouda en Woerden die steeds meer vorm gaat 
krijgen.  
 

08 Toerisme – regionale focus 
van Amsterdam Marketing 

Voorstel: 
  Kennis nemen van de presenta-

tie van Frans van der Avert, CEO 
Amsterdam Marketing 

  Een discussie voeren over de at-
tracties in de regio, discussie over 
doelgroep van attracties in de re-
gio, en hoe dit (nog beter) te ver-
markten 

Er wordt kennisgenomen van de presentatie. Meer (contact)informatie  
hierover is verkrijgbaar bij de heer Fekken van Holland Rijnland. De 
presentatie is in pdf-vorm bijgesloten. 

Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken: 23 september in Noordwijkerhout 
 


