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Aanwezig: 

Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn de heer G.P. van As Teylingen de heer B.H.C Brekelmans 
 Kaag en Braassem 

Katwijk 
Leiden 
Leiderdorp 
Lisse 
 

mevrouw Y. Peters-Adrian 
de heer K. van der Spijk 
de heer R. Strijk 
de heer C.J.M.W. Wassenaar 
de C. Ruigrok 
 

Voorschoten 
Zoeterwoude 
PZH 
MRDH 
Holland Rijnland 
Holland Rijnland 

mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen 
de heer A. de Gans 
de heer W. Postma  
de heer T. Boot 
de heer T. Hoekstra (voorzitter) 
de heer M. Gordijn (secretaris) 

Nr. Agendapunt Besluit 

   

01 Opening en vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. 

02 Besluitenlijst van het 
portefeuillehoudersoverleg Economie van 
17 februari 2016 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

03   Mededelingen 
 

Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 
De voorzitter geeft aan dat er momenteel achter de schermen druk gewerkt wordt door de gemeenten   
Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude om tot een oplossing te komen wat betreft het grote aantal m2 
kantoren op de locatie W4. Als daar ongeveer 20.000 m2 wordt geschrapt is de kantorenstrategie 
passend. De provincie is ook betrokken bij dit proces. Voor de zomervakantie dient er een oplossing 
gevonden te worden voor de W4 die ook aansluit bij de kantorenstrategie die vervolgens na de zomer 
zal worden vastgesteld. Daarna wordt de kantorenstrategie aangeboden aan de provincie. 

 

04  Behoefteraming bedrijventerreinen 
 

 

De behoefteraming wordt ambtelijk toegelicht door gemeente Leiden omdat Robert Strijk verhinderd is. 
De raming is uitgevoerd omdat het bedrijfsleven bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van State over het 
bestemmingsplan Oostvlietpolder. Inmiddels zijn de bezwaren ingetrokken en is de behoefteraming niet 
meer nodig. De behoefteraming gaat enkel over de Leidse Regio en zal alleen door gemeente Leiden 
worden vastgesteld. De provincie geeft aan dat zij zelf ook een behoefte onderzoek bedrijfsterreinen 
voor de hele provincie gaat uitvoeren die eventueel ook als onderbouwing van de omgevingsvisie 
gebruikt kan worden. 
 



 
Constateringen: 

 Invulling van bedrijventerreinen wordt niet door gemeente Leiden bepaald maar zal in 
afstemming met de gemeenten plaatsvinden.  

 De behoefteraming heeft geen enkele status maar kan door alle Holland 
Rijnlandgemeenten ter inspiratie worden gebruikt.  

 

05 Investeringsstrategie Zuidelijke Randstad Het Regionaal Investeringsprogramma wordt ambtelijk toegelicht door de MRDH. Aan de hand van een 
presentatie wordt aangegeven dat het gaat over 25 thema’s met daaronder 135 projecten. Voor Holland 
Rijnland zijn onder andere de thema’s connectiviteit, campussen, greenports, space en metropolitane 
landschappen relevant. Inmiddels zijn er aantal relevante projecten door Holland Rijnland aangeleverd. 
De MRDH geeft aan in gesprek te zijn met het Rijk en financierders, dat het belangrijk is dat Holland 
Rijnland mee doet en dat het programma niet in beton gegoten is. De provincie geeft aan dat het een 
gezamenlijk initiatief is van de MRDH, Holland Rijnland en Drechtsteden. Holland Rijnland is ambtelijk 
aangehaakt op inhoud en proces. De bestuurlijke structuur moet nog versterkt worden.  

  
Na 1 juli zal er door de regio’s van de Zuidelijke Randstad input worden geleverd aan het kabinet in 
verband met de verkiezingsprogramma’s voor de landelijke verkiezingen in 2017 met onderwerpen als 
connectiviteit, space, economie van het metropolitane landschap en de greenports. 

 

06  Economische speerpunten Inhoudelijke 
Agenda 

De voorzitter geeft aan de hand van een presentatie aan dat de prioriteit van de economische 
speerpunten liggen bij Space, Greenports, Biobased Economy en voor 2016 in mindere mate bij 
Landbouwtransitie en bodemdaling. Verder wordt aangegeven dat het secretariaat van Holland Space 
Cluster na de zomer wordt overgenomen door Noordwijk, in het najaar een plan voor Energietransitie 
gereed zal zijn, de mogelijkheden voor Greenports op dit moment verkend worden en er een plan van 
aanpak wordt opgesteld voor Biobased Economy. 
 
Vervolgens wordt de vraag gesteld of de gemeenten moeten aangeven wat zij belangrijk vinden in 
relatie tot de speerpunten en waar Holland Rijnland een rol kan spelen op het gebied van lobby en 
financiering.  

07 Rondvraag en afsluiting 
 

-   

 
 


