VERSLAG PHO LEEFOMGEVING d.d. 17-02-2016
Aanwezig:

Gemeente
Alphen aan den Rijn
Kaag en Braassem
Hillegom
Katwijk
Katwijk
Katwijk
Noordwijk
Noordwijkerhout

Naam
C.J. van Velzen
Y. Peters-Adrian
J.A.J. Verheijen
K.J. van der Bent
J.C. Knape
J. Wienen
D.T.C. Salman
H.W.M. de Jong
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01

Algemeen deel, verkeer en vervoer en Natuur, landschap en recreatie
Onder voorzitterschap Kees den Ouden

Gemeente
Teylingen
Voorschoten
Voorschoten
Zoeterwoude
Holland Rijnland
Holland Rijnland
Holland Rijnland

Naam
C.P. van Velzen
B.B.M. Bremer
E. Beimers
C. den Ouden
C. de Kort
G. Mars
F.H. de Lorme van Rossem

Besluit

Opening en vaststelling agenda
02

Besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving van 11 Besluitlijst 11-11-2015 vastgesteld
november 2015
Voorstel:
1.
De besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Ruimte van 11
november 2015 vast te stellen.
2.
Kennis te nemen van de verslaglegging van de themasessies 11
november 2015.

03

Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

Mededelingen:
 Arno van Kempen nieuwe DB-lid als opvolger van Ivo ten Hagen.
 Afmelding: wethouder Elkhuizen (Nieuwkoop). wordt bij
onderdeel verkeer en vervoer vertegenwoordigd door dhr.
Hoekstra (Alphen aan den Rijn)
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04

Onderdeel Natuur, Landschap en Recreatie
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

Mededeling n.a.v. bespreking in PHO Maatschappij d.d. 20 januari
2016: Definitieve advisering toekomst doelgroepenvervoer Holland
Rijnland: zie memo ‘Stand van zaken doelgroepenvervoer’
Mededeling over invoering Provinciale Subsidieregeling Mobiliteit
stand van zaken: Ten tijde van de subsidieaanvragen 2016 in het
kader van de Provinciale Subsidieregeling Mobiliteit bent u
geïnformeerd over de wijzigingen die de wetswijziging “Wijziging van
de wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in
verband met de afschaffing van de plusregio’s” voor de
subsidieregeling Brede Doeluitkering tot gevolg hebben. De BDUmiddelen voor de provincies zijn met ingang van 1 januari 2016
overgaan naar het provinciefonds. De provincie heeft er voor
gekozen om voor het subsidiejaar 2016 geen nieuw beleid te
formuleren maar dat jaar aan te wijzen als beleidsarm overgangsjaar.
Het streven van de provincie is om de subsidieregeling vanaf het
subsidiejaar 2017 wel beleidsrijk in te vullen. In het Provinciaal
Verkeer en Vervoer Beraad is meegedeeld dat de voorbereidingen
hiervoor medio maart plaats zullen vinden. Gestart wordt met een
ambtelijke consultatie waarna dit onderwerp uiteindelijk ook
inhoudelijk in het PVVB aan de orde zal komen. Op het moment dat
hierover meer te melden valt, wordt u hierover geïnformeerd.

Terugkoppeling regiegroep Natuur en Landschap d.d. 29-1-2016 met
gedeputeerde Han Weber: nieuwe aanpak is als volgt: Provincie wil nu de
middelen voor komende jaren in een globale overeenkomst met een
landschapstafel vastleggen. Gebeurt aan drie landschapstafels: Rijn- en
Veenstreek, Duin- en Bollenstreek, Leidse Ommelanden. Leidse
Ommelanden heeft zo al als pilot gewerkt de afgelopen jaren. Rijn- en
Veenstreek heeft het gebiedsdocument nagenoeg gereed. Provincie zal €
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500.000 toezeggen in de eerste tranche. Duin- en Bollenstreek is
gebiedsdocument nog niet gereed voor de eerste tranche. Half 2016 moet
dit gereed zijn.
Rol van de gebiedsregisseur is onduidelijk: gedeputeerde heeft bevestigd
dat de provinciale ambtenaar adviseur is. Verantwoording middelen nog
onduidelijk, vooralsnog moet dit op projectniveau, omdat afhandeling van
de financieen op programmaniveau in de praktijk lastig blijkt. Project
LEADER heeft trage voortgang. Provincie geeft aan gebonden te zijn aan
nationale en Europese regels en daardoor niet sneller kan. Provincie zal
wel tijdig communiceren over de openstelling.
Kaag en Braassem vult aan dat aandacht voor iconenbeleid aan de
regiegroep met Han Weber is gevraagd. Dit raakt ook andere
beleidsgebieden (cultuurhistorie, economie).
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Afronding overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener
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.
De resterende regionale middelen voor ZZG te bestemmen voor het
Landschapsfonds Holland Rijnland.

Door gewijzigd Rijksbeleid zijn een aantal ZZG projecten niet doorgegaan.
Hierdoor is de regionale co-financiering ook niet uitgegeven. Dit geld
hebben de oude Holland Rijnland-gemeenten gestort aan Holland Rijnland
met als doel inrichting recreatie en natuur. Voorstel: toevoeging aan
Landschapsfonds Holland Rijnland.
Teylingen: voorstel lijkt nobel doel. Pleit ervoor zaak zuiver te houden,
middelen waren voor bepaald programma bestemd. Programma houdt nu
op, dus middelen terug naar de gemeenten. Landschapsfonds kent immers
nog geen bestedingsvoorstellen.
Alphen aan den Rijn: wel instemmen, want taakstelling m.b.t.
boerenlandpaden gaat gewoon door, ook na 2020.
Voorschoten: stemt in - Landschapsfonds heeft een functie in beheer en
onderhoud van boerenlandpaden.
Voorzitter: je kunt op verschillende manieren kijken naar de bestemming
van het geld -vanuit zuiverheid financiële stromen of vanuit doelstelling
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recreatie en landschap. Kaag en Braassem vult aan dat door toevoeging
aan het Landschapsfonds de zuiverheid in het behalen van beoogde doelen
voor het geld behouden blijft.
Holland Rijnland heeft het fonds met de eerste storting een beperkte
doelstelling meegegeven (alleen boerenlandpaden), met deze storting
ontstaat de mogelijkheid dat het Landschapsfonds de komende activiteiten
verbreedt (naar andere vormen van landschap en recreatiebeheer). Holland
Rijnland zal een overeenkomst over het geld met ze afsluiten.
Kaag en Braassem: doel Landschapsfonds en Zuidvleugel Zichtbaar
Groener liggen in elkaars verlengde, stemt in. Nieuwkoop stemt via Alphen
ook in.
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Onderdeel Ruimte en wonen
Onder voorzitterschap Jos Wienen
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
Terugkoppeling bestuurlijke tafel ruimte provincie-gemeenten
N.a.v. stuurgroep - stand van zaken onderzoek Ladder Voor
Duurzame Verstedelijking
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1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015
Het Dagelijks Bestuur te adviseren:
1.
In te stemmen met de 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland
Rijnland 2015 en bijbehorende toelichting.
2.
De 1e wijziging en toelichting ter vaststelling voor te leggen aan het
Algemeen Bestuur op 23 maart 2016.

15 januari was de Bestuurlijke Tafel Ruimte met gedeputeerde Adri BomLemstra: afgesproken zich te richten op grote ruimtelijke opgaven. Voorstel
om bestuurlijke tafels en regiomiddagen in elkaar te schuiven. De vraag is
of dat haalbaar is.
Ladder voor duurzame verstedelijking: onderzoek door Stec Groep. Ronde
langs de gemeenten om te informeren en behoeften te peilen. Stec groep
heeft voorstel voor 5 standaard laddermotiveringen. Voor 1 functie de
diepte in om vraag en aanbod met elkaar te confronteren. 19 februari is
volgende Stuurgroep Ladder, bestaande uit de heren Gerard van As, Paul
Laudy, Henri de Jong, Dennis Salman en Jos Wienen.
Akkoord.
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Krijtlijnen voor de omgevingsvisie Noordwijk 2030
Gemeente Noordwijk is bezig een omgevingsvisie op te stellen. Hiervoor
heeft het college van Noordwijk op 3 november 2015 de Krijtlijnen voor de
Omgevingsvisie vastgesteld als tussenproduct richting de Ontwerp
Omgevingsvisie. Noordwijk wil dit document graag afstemmen en
bespreken in regionaal verband.

Hoe gedachtengoed omgevingsvisie invoeren in regionaal
samenwerkingsverband? Waar moeten op in Holland Rijnland verband iets
mee, en waar juist op clusterniveau?
Hoe krijgen we duurzaamheidsambities echt van de grond? Op welke
manier heeft het nut op dit regionaal op te pakken?
Noordwijkse plancapaciteit tot 2030 totaal 4000 woningen. Hoe regionaal
afstemmen?
Katwijk: rond Leiden bezig met omgevingsvisie Hart van Holland. Lokaal
ook voor de opgave om een omgevingsvisie op te stellen. Willen graag van
Noordwijk leren over hoe het proces is georganiseerd. Reactie op inhoud:
samenwerking leidt tot nieuwe ideeën. Voorbeeld Duurzaamheidsopgave,
willen we graag ambtelijk in meedenken om ze ook in meerdere visies terug
te laten komen. Niet van te voren afbakenen in welk gremium we daar over
praten. Gemeenten zoeken bilateraal contact per thema. Visie Hart van
Holland is een goed platform om over duurzaamheid over te praten.
Voorschoten: bij Hart van Holland checken waar gemeenten elkaar kunnen
versterken. Er is geen ambtelijke capaciteit om aan nog een andere tafel dit
soort gezamenlijke thema's op te pakken.
Noordwijkerhout: we zijn bezig met de actualisatie van de ISG: graag op
ambtelijk niveau lokale omgevingsvisies en ISG naast elkaar leggen om
thema's op elkaar af te stemmen. Nu lijken visie Noordwijk en ISG op punt
duurzaamheid niet helemaal op elkaar aan te sluiten. Noordwijk: wel geest
ISG opgenomen,
Kaag en Braassem: gaan met Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn ook een
omgevingsvisie opstellen. Graag gelijkluidend basismateriaal om
conflicterende punten te voorkomen. Alphen aan den Rijn bepleit bij de
actualisatie ISG en Hart van Holland: ook het recreatieve iconenbeleid
meenemen. Recreatief iconenbeleid: toeristische trekpleisters waar we met
zijn allen winst kunnen maken: Keukenhof, badplaatsen, Groene Hart,

Voorstel: naar aanleiding van de presentatie over het document ‘Krijtlijnen
voor de omgevingsvisie Noordwijk 2030’ te reageren op de volgende
vragen:
wat kan de omgevingsvisie Noordwijk 2030 voor de regio betekenen
waar kunnen er verbindingen gelegd worden
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Leidse binnenstad. Amsterdam heeft beroep gedaan op Zuidvleugel om de
toeristen bij hen weg te trekken. Graag discussie hoe dit op te pakken in
themasessie met gedeputeerde.
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Rondvraag

Vorming woningmarktregio: we kunnen als gemeenten een aanvraag
indienen tot vorming van een woningmarktregio. Laat Holland Rijnland die
regio zijn. Dit is voor corporaties goed en voor gemeenten prettig om in
groter gebied en met meerdere corporaties te kunnen werken.
Voorschoten, Hillegom, Noordwijkerhout, Rijnstreek, Bollenstreek:
ondersteunen idee om Holland Rijnland als schaal te kiezen,
Noordwijkerhout: graag Holland Rijnland een voorstel voor raden laten
schrijven. Omdat een woningmarktregio op schaal Duin- en Bollenstreek
qua gestelde eisen niet mogelijk is, stemt Noordwijk ook in.
Voorschoten wil opnieuw praten over de hoogte van het percentage sociale
woningbouw. Er is 15% minimum sociale woningbouw met gedeputeerde
afgesproken twee jaar geleden. Dit percentage lijkt nu weer aan de lage
kant in veel gemeenten. Voorzitter: gaan we agenderen.

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van Holland Rijnland van 25 mei 2016.
de secretaris,

de voorzitter,

