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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: de heer A. de Jong gemeente Oegstgeest: mevrouw W.E. Tönjann-Levert 
gemeente Kaag en Braassem: mevrouw Y. Peters-Adrian gemeente Teylingen:  de heer B.H.C Brekelmans 
gemeente Katwijk   gemeente Voorschoten:  mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen 
gemeente Leiden:  de heer R. Strijk  gemeente Zoeterwoude: de heer T. de Gans  
gemeente Leiderdorp: de heer C.J.M.W Wassenaar 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:     
 
Afwezig: 
De heer W. van Duijn; de heer P.J. Barnhoorn 
 
nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN  
 
01 Opening, welkom en vaststel-

ling van de agenda  
 Er is gekozen om de agenda van het PHO anders in te richten. In de 

lijn van #Kracht15 is er voor gekozen eerst de formele zaken te be-
handelen en daarna de ruimte te geven voor kennisdeling, inspiratie 
en afstemming tussen de verschillende economische agenda’s.  
 

02 Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande brieven 

Mededelingen  
M.1 Afmeldingen 
 
M.2 Stand van zaken actualisering 

kantorenstrategie 
 
 
 
 
M.3  Stand van zaken Adviescommissie 
detailhandel 

M.1 Er zijn geen afmeldingen binnengekomen.  
 
M.2  De heer Hoekstra licht toe dat op 30 januari  een bestuurlijk 
overleg over het actualiseren van de kantorenstrategie met de heer 
Strijk, de heer van As, de heer de Gans plaats heeft gevonden (en 
voorafgaand telefonisch met de heer Wassenaar). Conclusie is dat de 
kantorenstrategie  geactualiseerd moet worden. Door veel te trans-
formeren ontstaat er meer ruimte voor nieuwbouw. Daarnaast moeten 
plannen gefaseerd worden na 2020 of mogelijk zelfs geschrapt wor-
den. Ook wordt er een ‘schouder aan schouder’ brief vanuit Holland 
Rijnland aan de provincie Zuid-Holland gestuurd. Doel van deze brief 
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M. 4 Stand van zaken werkgroep ladder 
duurzame verstedelijking 
 
U. 1 Zienswijze van Holland Rijnland op 
voorstel GS over Adviescommissie de-
tailhandel 
 
 

is om er bij de provincie aan te dringen dat zij zich ook  daadwerkelijk 
als partner gaat optreden bij de grote opgaven waar gemeente voor 
staan door  de stagnatie van de markt op het gebied van kantoren en 
detailhandel. Mevrouw Tönjann-Levert vraagt aandacht voor de klei-
nere ontwikkelingen.  Doorde  Ladder voor duurzame verstedelijking is 
ook hier regionale afstemming noodzakelijk. De heer Brekelmans 
vraagt aandacht voor het openhouden van kantoorontwikkeling bij de 
stations in Teylingen ten behoeve van de Duin- en Bollenstreek. De 
heer Hoekstra meldt dat hij  voor grote kantoorontwikkelingen op de-
ze plekken geen ruimte ziet bij de provincie om dit mogelijk te maken.  
 
M. 3 De adviescommissie Detailhandel gaat er komen. De statencom-
missie heeft ingestemd met de partiële herziening. In het REO voorzit-
tersoverleg is besproken dat er gekeken wordt naar de rol van de ge-
meenten en de REO’s in het proces. Vanaf 1 juni moeten de advies-
aanvraag gericht worden aan de onafhankelijke commissie. Regionale 
afstemming is dan nog steeds nodig maar kan vaak in een kleiner 
verband, passend bij de schaal waarop de beoogde ontwikkeling van 
invloed is.   
 
M. 4 Naar aanleiding van de presentatie van STEC over de Ladder van 
Duurzame Verstedelijking in het vorige PHO Economie en Ruimte, is 
het idee ontstaan om op regionaal niveau naar de Ladder te kijken en 
te komen tot een regionale handreiking. Er is hiervoor een ambtelijke 
werkgroep geformeerd met mensen uit de AO’s RO, Wonen en Eco-
nomie. Deze werkgroep is op 26 januari voor het eerst bijeen ge-
weest. Binnenkort zal een Plan van Aanpak op worden gesteld. Deze 
zal toegestuurd en besproken worden in het volgende PHO. 
 
U. 1 Reeds behandelend bij M.3  
 
 

03 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 
12 november 2014 

 De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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04 #Kracht15, nieuwe rol Holland 
Rijnland op het gebied van 
economie 

1. Bijgaande notitie over regionale 
rolbepaling van Holland Rijnland op 
economische gebied als uitgangspunt 
te beschouwen voor de regionale inzet 
op economisch terrein de komende pe-
riode; 
2. Het Dagelijks Bestuur te advise-
ren de notitie te betrekken bij de ver-
dere uitwerking van #Kracht 15 en de 
daarbij behorende inhoudelijke agenda 
voor Holland Rijnland. 

De heer Hoekstra meldt dat er nog enkele kleine wijzigingen ambtelijk 
zijn ingebracht vanuit de Rijn- en Veenstreek die nog worden ver-
werkt. Vergelijkbare notities worden nu geagendeerd in de andere 
portefeuillehoudersoverleggen en vormen de basis voor de inhoudelij-
ke agenda van Holland Rijnland voor de komende jaren.  

05 Economische ontwikkelingen 
in de regio 

Kennis te nemen van de stand van za-
ken in de subregio’s. 
 

a. Duin- en Bollenstreek 
De heer Brekelmans meldt dat er gewerkt wordt aan een gezamenlijke 
economische agenda Duin- en Bollenstreek die nadrukkelijk breder 
kijkt dan de Greenport. Het bureau Louter heeft onderzocht hoe de 
regio scoort ten opzichte van andere regio’s. Hieruit komt een lage no-
tering naar voren.  Het streven is om deze agenda voor de zomer af te 
ronden. Belangrijke thema’s zijn de Greenport, toerisme en marke-
ting. Ook wordt er gekeken of Health & Wellness een nieuw thema is 
om op in te zetten. Het idee is dat er 10 prioritaire projecten worden 
benoemd en dat hiervoor ook een soort  investeringsfonds bollen-
streek voor wordt opgesteld.  
 

b. Leidse regio 
De heer Strijk licht toe dat de economische agenda van de Leidse re-
gio in de volgende fase zit. Acht prioritaire opgaven zijn benoemd die 
nu worden aangepakt. Een voorbeeld is het Centre of Entrepeneurship 
waarin gezamenlijk met de universiteit, HBO en MBO studenten bijeen 
wordt gebracht om het ondernemerschap bij studenten bij te brengen 
en van elkaar te leren. Dit centrum biedt ook ruimte en ondersteuning 
om ondernemingen te starten.  
 

c. Rijn- en Veenstreek 
Trudy Veninga licht toe dat er wordt gewerkt aan een economische 
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agenda. Wel is het nog een zoektocht wie met wie gaat samenwerken. 
Gemeente Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn 
hebben besloten om in ieder geval met elkaar te werken aan de eco-
nomische versterking. Thema’s van belang zijn de drie Greenports, 
toerisme, onderwijs en arbeidsmarkt bijvoorbeeld het Groene Hart 
academie en Groen onderwijs centrum (Aalsmeer), Biobased economy 
en ondernemerschap.  
 
Toerisme en zorg/vitaliteit zijn thema die in alle 3 de subregio’s spe-
len. Dit zijn thema’s waarop de onderlinge samenwerking tussen de 
subregio’s versterkt kan worden.  
 

06 Ontwikkelingen binnen de de-
tailhandel en de consequen-
ties voor onze regio 

 De heer Wijntuin geeft een presentatie over de snelle veranderingen 
op detailhandelsgebied. De detailhandel gaat te maken krijgen met 
verdere daling van het aantal winkels en ketens. De opkomst van on-
line winkelen is hier mede voor verantwoordelijk. Vooral het midden-
segment staat onder druk. De consument komt niet automatisch meer 
in een winkelgebied terecht. Een winkelcentrum moet iets toevoegen 
in het winkellandschap. In drie groepen hebben de portefeuillehouders 
gediscussieerd over thema’s zoals het onderscheidend vermogen van 
de verschillende winkelcentra, concentratie van  detailhandel in cen-
tra, hoe om te gaan met afhaalpunten en afstemming van openings-
tijden en koopzondagen.  

07  Rondvraag en afsluiting  De heer Hoekstra vraagt in de rondvraag of na de vergadering aan te 
geven of de nieuwe opzet van het PHO EZ naar tevredenheid is verlo-
pen en waar nog verbeterpunten liggen.  
 
De heer de Gans meldt dat in het PHO EZ van vorig jaar mei afge-
sproken is dat met betrekking tot de vestiging van een supermarkt in 
de Meerburgpolder de gemeente Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude 
gezamenlijk hierover in gesprek gaan om tot overeenstemming te 
komen. Inmiddels zijn deze overeengekomen dat de supermarkt er 
mag komen. De provincie Zuid-Holland is in het ongelijk gesteld bij de 
Raad van State om deze ontwikkeling tegen te gaan. Hierover gaat de 
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provincie Zuid-Holland mogelijk nog in beroep.  
 
De heer Strijk meldt dat er voor de Leidse regio een Index071 is ont-
wikkeld om de economische ontwikkelingen in de Leidse regio te mo-
nitoren. Een aantal exemplaren wordt in de vergadering uitgedeeld  
 
 

 
Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken: 20 mei in Voorhout 
  
Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken  
   
nr. PHO EZ Onderwerp Wie? Wanneer? 
1 
 

11-02-2015 ‘Schouder aan schouderbrief’ Holland Rijnland tbv. coalitievorming Provincie 
Zuid Holland  

Holland Rijnland  Zo snel mogelijk 

 


