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Alphen aan den Rijn de heer G.P van As Voorschoten mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen
Kaag en Braassem de heer F. Schoonderwoerd BSP de heer P. van de Heide
Leiden de heer R. Strijk BSP mevrouw V. Noordink
Leiderdorp de heer C.J.M.W. Wassenaar Holland Rijnland de heer T. Hoekstra (voorzitter)
Oegstgeest de heer M. den Boer Holland Rijnland de heer J.M. Ververs
Teylingen de heer B.H.C. Brekelmans  
   

Nr. Agendapunt Besluit 

 Behoeftenraming 
bedrijventerreinen gemeente 
Leiden 

 

In het vorige PHO Economie (van 17 februari) is afgesproken dat er een extra overleg plaats zou vinden over het onderwerp 
behoeftenraming bedrijventerreinen van de gemeente Leiden. De voorzitter geeft aan dat het een onderzoek betreft dat bedoelt is 
voor de Raad van State. Het is dus geen regionaal document, maar het streven is wel naar zo veel mogelijk regionaal draagvlak. 
Pieter van der Heide van BSP geeft aan dat er nog een telefonische rond is geweest langs alle betrokken gemeenten en dat er bij 
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk en Oegstgeest een face to face gesprek plaats heeft gevonden. Op basis daarvan zijn 
enkele cijfers aangepast. Ook is gekozen om zo veel mogelijk te rapporteren op het niveau van heel Holland Rijnland en in te 
zoomen op de Leidse regio.  
Er volgt een presentatie van het nieuwe rapport. 
Er worden een aantal locatiegerichte opmerkingen gemaakt (feitelijke onjuistheden) die meegenomen worden door BSP.  
Aangegeven wordt dat er te weinig tijd was om het rapport goed te kunnen bestuderen. Dit geluid komt vooral uit de Duin- en 
Bollenstreek.  
Op basis van de gemaakte opmerkingen worden de volgende afspraken gemaakt: 
- binnen 2 weken kan worden gereageerd op het rapport. Er volgt nog een afspraak hierover tussen Leiden/BSP en 
vertegenwoordigers uit de Duin- en Bollenstreek. Het resultaat daarvan wordt verwerkt in het rapport 
- ook de gemeente Oegstgeest krijgt de tijd om naar het rapport te kijken 
- locatiespecifieke opmerkingen over zachte plancapaciteit in de (management)samenvatting en het rapport worden zo veel mogelijk 
geschrapt. Gekeken wordt wat er voor de gemeente Leiden noodzakelijk is om ter argumentatie voor te leggen aan de Raad van 
State 
- de gegevens van het brede achtergrondrapport blijven wel beschikbaar voor de andere gemeenten en kunnen bijvoorbeeld in de 
toekomst gebruikt worden in het kader van de ladder voor Duurzame Verstedelijking 

 
 


