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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d. 20 mei 2015   (13.45 – 17.00) 
  

 
 Gemeente Naam Gemeente Naam  
     
Aanwezig: Alphen aan den Rijn 

Alphen aan den Rijn 
Dhr. Van As 
Dhr. Hoekstra 

Nieuwkoop 
Noordwijk 

Mw. Veninga 
Dhr. Salman 

 Hillegom Dhr. Ten Hagen Noordwijk Dhr. Bakker 
 Kaag en Braassem Mw. Peters-Adrian Noordwijkerhout Dhr. De Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig m.k.g: 

Katwijk                
Katwijk 
Leiden 
Leiderdorp 
Lisse 
Lisse 
 
 
Voorschoten, Teylingen 

Dhr. Van Duijn 
Dhr. Knape 
Dhr. Laudy 
Dhr. Gardeniers 
Dhr. Nieuwenhuis 
Dhr. Ruigrok 

Oegstgeest 
Zoeterwoude 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 

Mw. Tönjann-Levert 
Dhr. De Gans 
Dhr. Wienen (vz) 
Dhr. Fekken (secr) 
Dhr. Klein 
Dhr. Ververs 
Mw. Mars 
 

      
 
 

Nr. Agendapunt Voorstel Besluit  

01 Toerisme – regionale focus 
van Amsterdam Marketing 

1. Kennis nemen van presentatie van dhr.  
Van der Avert;  

2. Discussie te voeren over doelgroep van 
attracties in de regio, en hoe dit te 
vermarkten 

Kennis genomen. Eventuele contactgegevens zijn 
opvraagbaar bij dhr. Fekken. De presentatie zal beschikbaar 
worden gesteld. 

02 Opening en vaststelling 
agenda 

Instemmen met agenda Akkoord 

03 Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande 
brieven 

Kennis te nemen van mededelingen, 
ingekomen stukken en uitgaande brieven 
 

Kennis genomen. 
 
N.a.v. de opmerking over het verschenen jaarverslag van 
Woningnet Holland Rijnland is besloten de corporaties te 
vragen voortaan dit jaarverslag eerst naar de 
portefeuillehouders te sturen, voordat het naar buiten gaat. 

04 LEADER – nieuwe focus en 
proces reservering 
middelen  

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de Lokale 

Ontwikkelingsstrategie Holland Rijnland 
2015-2022 (LOS) (bijlage 1). 

2. In te stemmen met de gekozen focus van 
de LOS. 

Akkoord, waarbij het volgende wordt afgesproken: De tekst 
de intentieverklaring wordt aangepast. De eerste zin van 
paragraaf 4 wordt: “Het college spreekt hiermee tevens de 
intentie uit zich individueel of gezamenlijk in de regio te 
willen inspannen om een bijdrage te leveren aan de totale 
publieke financiering van goedgekeurde projecten, zoals 
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3. De gemeenten te adviseren om de 
intentieverklaring (bijlage 2) voor de 
cofinanciering van projecten onder het 
LOS vast te stellen en te tekenen. 

4. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om 
een intentieverklaring te geven voor 
toekomstige projecten die onder het 
Regionaal Groenprogramma kunnen 
vallen. 

 

aangegeven in de financiële paragraaf van de LOS.” 
 
Hiermee geven de gemeenten duidelijker aan dat de 
intentie nu is om een inspanning te leveren. Pas als een 
LEADER-project binnen een gemeente tot ontwikkeling 
komt, moet de gemeente een afweging maken of ze ook 
daadwerkelijk een financiële bijdrage of subsidie gaat 
verlenen. Na het tekenen van deze intentieverklaring, kan 
de gemeente nog steeds besluiten dit niet te doen. Holland 
Rijnland zendt de aangepaste intentieverklaring inclusief 
een voorbeeld collegeadvies naar de gemeenten toe. 
Holland Rijnland heeft de getekende intentieverklaring half 
tot eind juni nodig om toe te voegen aan de LOS. 

05 Tussenevaluatie Regionaal 
Groenprogramma, plan van 
aanpak  

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren 
om in te stemmen met het plan van aanpak 
Tussenevaluatie Regionaal 
Groenprogramma.  

Akkoord 

06 Eindevaluatie 
Landschapsbeleidsplan 
Duin- en Bollenstreek 

Voorstel: 
1. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om 

bijgaand advies Evaluatie uitvoering 
Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek (bijlage 1) aan het Algemeen 
Bestuur voor te leggen, met de volgende 
beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie 
uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- 
en Bollenstreek. 

2. De uitvoering van het 
Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek af te sluiten. 

3. Het Dagelijks Bestuur decharge te 
verlenen. 

Akkoord 

07 Besluitenlijst PHO Ruimte 
12 november 2014 

In te stemmen met besluitenlijst 
 

Akkoord 

08 Actualisatie planlijst 2015 
woningbouwplannen  

Voorstel: Positief te adviseren over de 
planlijst woningbouwprojecten 2015 
 
In regioverband is afgesproken jaarlijks een 
‘planlijst voor woningbouwprojecten’ op te 
stellen die aansluit bij het regionaal 
afwegingskader woningbouwprojecten en de 

Akkoord, waarbij het volgende wordt opgemerkt/ 
afgesproken: 
- Er wordt overlegd met Noordwijk hoe de planlijst tijdig kan 
worden aangepast conform de afspraken. Deze definitieve 
lijst wordt eerst aan het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland gepresenteerd, en vervolgens naar de provincie 
gestuurd. Het PHO ontvangt de lijst die naar de provincie 
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provinciale woningbehoefteraming. 
Opgemerkt wordt dat Noordwijk nog een te 
hoog aantal woningbouwplannen heeft 
opgevoerd en is uitgegaan van een eigen 
indeling en een hogere behoefteraming. 

gaat. 
- Alle deelgebieden van Nieuw Rhijngeest (Oegstgeest) 
zullen worden geplaatst in categorie 4b. 
- Het AO Wonen heeft een afstemmingssystematiek 
ontwikkeld. Deze zal op verzoek van Katwijk in een volgend 
PHO aan de orde komen. Conform deze systematiek zijn de 
plannen Voorofschezoom en Rijnpark (Alphen aan den Rijn) 
afgestemd in de subregio en het AO Wonen. 
- Met het nieuwe college van gedeputeerden wordt over de 
nieuwe woningbehoefteraming gesproken, in het licht van 
actueler prognoses en toenemende vraag door doelgroepen 
zoals statushouders en zelfstandig wonende ouderen 
afkomstig uit verzorgingstehuizen. Met het Rijk wordt 
contact gezocht over de verhouding tussen de opvang van 
statushouders en de verkoop van sociale huurwoningen 
door corporaties.  
  

09 Regionale overlegstructuur 
Ruimte 

Voorstel: 
1. Een discussie over de regionale 

overlegstructuur Ruimte te voeren op 
basis van de notitie (bijlage 1); 

2. In te stemmen met het voorstel voor een 
flexibele, ruimtelijke overlegstructuur uit 
de notitie en de bevindingen uit de 
discussie mee te geven aan het Dagelijks 
Bestuur bij de verdere uitwerking van 
#Kracht15.  

 

Besloten is dat Holland Rijnland bijgaande notitie verder 
uitwerkt. Hierbij moet vooral aandacht zijn voor: 
- Voorkomen van dubbel werk, met name voor gemeenten 
die niet duidelijk in één subregio vallen 
- bewustzijn dat sommige thema’s het beste op regionaal 
niveau opgepakt kunnen worden  
- Rol van Holland Rijnland om zelf te scannen op kansrijke 
thema’s en mogelijkheden 
- Het behouden van de kracht die Holland Rijnland heeft als 
gesprekspartner van de provincie, en als facilitator van 
consensus op bovengemeentelijk niveau 
- Rol van Holland Rijnland in belangenafweging tussen 
gemeenten 
- Meer efficiëntie en integraliteit, bijvoorbeeld in 
portefeuillehoudersoverleggen.  
 
Voorzitter geeft daarbij aan dat Holland Rijnland met 
provincie Zuid-Holland in gesprek gaat over rolverdeling 
tussen regio en provincie.  
 

10 Regionale aanpak Ladder 
voor duurzame 
verstedelijking             

Voorstel: In te stemmen met bijgaande 
notitie als basis voor de regionale aanpak 
voor de Ladder voor duurzame 
verstedelijking 

Er wordt ingestemd met de notitie als basis voor een 
regionale aanpak. Binnen de regio wordt gewerkt aan een 
regionale handreiking en regionale dataverzameling aan de 
voorkant. Gemeenten geven het belangrijk aandachtspunt 
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 mee, dat de regio afstemt met de provincie over enkele 
begrippen en presentaties, bij voorkeur aan de voorkant 
van het proces. 
 

11 Huisvestingsverordening 
2015 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de aanpassingen 

van de Huisvestingsverordening op 
hoofdlijnen (bijlage 1) 

2. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om 
de Huisvestingsverordening Holland 
Rijnland 2015 (bijlage 2) ter 
vaststelling aan te bieden aan het 
Algemeen Bestuur 

Besloten is dat verschillende formuleringen in de 
Huisvestingsverordening 2015 worden aangepast. 
- de formulering ‘reisafstand van 1,5 uur’ wordt geschrapt 
en vervangen door een formulering gebaseerd op 
redelijkheid. 
- passendheid naar inkomen staat nog niet opgenomen. 
Holland Rijnland gaat na of dit al afdoende in de wet 
geregeld is. Zo niet dan wordt passendheid toegevoegd en 
dit schriftelijk rondgestuurd. 
- De leeftijd van 55 jaar voor seniorenwoningen wordt 
veranderd in 65, tenzij er doorslaggevende argumenten zijn 
om dit niet te doen. 
 

12 Arbeidsmigranten – 
inschrijving in Basis 
Registratie Personen   

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de brief van het 

Ambassadeursteam Huisvesting 
Arbeidsmigranten dd 13 april 2015 
(bijlage 1 en 2) en de toelichting. 

2. De gemeenten te adviseren de 
inschrijving van arbeidsmigranten te 
organiseren volgens de methode van 
de gemeente Westland. 

3. Per gemeente de ervaringen rond het 
realiseren van huisvesting voor 
arbeidsmigranten naar voren te 
brengen. 

4. De gemeenten te adviseren om een 
actieve houding te handhaven bij het 
faciliteren van huisvesting voor 
arbeidsmigranten. 

Akkoord. Gemeenten hebben enige twijfel of de methode 
Westland in Holland Rijnland net zo goed gaat werken als in 
het Westland, gezien de veel grotere versnippering van het 
veld: meer werkgevers met minder arbeidsmigranten en 
arbeidsmigranten, die wonen in een andere gemeente dan 
waar zij werken. Leiden gaf voorts aan dat zij prioriteit geeft 
aan studentenhuisvesting. Voorzitter roept op in ieder geval 
bestuurlijk attent te blijven op dit thema. 

13 Rondvraag en sluiting -  -  

 


