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Besluit
LEEFOMGEVING EN ECONOMIE

Opening
Presentatie Omgevingswet

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst van het
portefeuillehoudersoverleg
Economische zaken van 20 mei
2015

Dhr. Hoekstra opent de vergadering. Dhr. Ten Hagen bedankt
namens de regio de gemeente Alphen a/d Rijn voor het
faciliteren van deze regiomiddag.
De presentatie wordt toegezonden.

Dhr. A. Nijenhuis, plv.
directeur Eenvoudig Beter
(ministerie van IenM),
schetst proces en inhoud
van de nieuwe
Omgevingswet en
consequenties voor
gemeenten.
ECONOMIE
Speciaal welkom aan de heer Brandsma hoofd afdeling Economie
en sociale zaken die Gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra
vervangt. Mevrouw Bom-Lemstra wordt uitgenodigd voor het
volgend PHO EZ op 11 november.
Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
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03

Mededelingen, Ingekomen
stukken en Uitgaande brieven
Mededelingen
M.1 Steun Holland Rijnland voor
uitvoering jaarplan Holland Space
Cluster 2015 (zie bijlage)

Mededelingen
M 1. Het Dagelijks Bestuur heeft voor de zomervakantie besloten
steun te verlenen aan het Holland Space Cluster door capaciteit en
middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

M.2 Ondersteuning projectplan
Hoogwaardige Inhoudsstoffen uit de
Tuinbouw

M.2 Het Dagelijkste Bestuur heeft besloten het projectplan te
ondersteunen en hier capaciteit voor vrij te maken. Het projectplan
richt zich vooral op om de opgedane kennis op het gebied van
inhoudstoffen te vermarkten door de koppeling te maken met de
afnemende partijen.

M.3 Intentieverklaring
onderzoekstraject Metropolitan and
Mainport Economies in Tandem for
Transition (MMETT) (zie bijlagen)

M.3 Metropolitan and Mainport Economies in Tandem for Transition
(MMETT) is een onderzoeksvoorstel gesteund door partijen zowel uit
de metropoolregio’s Amsterdam als Rotterdam-Den Haag. Om te
zorgen dat er ook aandacht is voor Holland Rijnland als gebied
tussen de metropoolgebieden heeft het dagelijks bestuur besloten
dat Holland Rijnland participeert in dit onderzoekstraject. In
november wordt bekend of het voorstel door het NWO wordt
goedgekeurd.

Ingekomen stukken
I.1 Brief (oud) gedeputeerde G.
Veldhuijzen aan de voorzitters van
de REO’s over toekomstige
samenwerking

Ingekomen stukken
I.1 De brief wordt besproken bij agendapunt 4.

I.2 Brief gemeenten Kaag en
Braassem over compensatie
Oostvlietpolder

I.2 Dhr. Hoekstra meldt dat het Dagelijks Bestuur de brief ter
kennisgeving heeft aangenomen en dat het nu vooral aan de
gemeente Leiden is om te bepalen op welke wijze hieraan een
vervolg te geven.

Uitgaande brieven
U.1 Detailhandel beëindiging REO
advisering (zie bijlage)

Uitgaande brieven
U.1 De onafhankelijke commissie is inmiddels gestart. De voorzitter
Elrie Bakker-Derks verzorgde een deel van de inspiratiesessie over
hergebruik leegstand winkels en kantoren op het regiocongres.
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04

Kennismaking met gedeputeerde Kennisnemen van de
Mw. A. Bom-Lemstra
inleiding op de regio door
portefeuillehouder
Hoekstra en de toelichting
van gedeputeerde BomLemstra over de terreinen
waarop de provincie de
samenwerking met de
regio Holland Rijnland
zoekt met aansluitend een
discussie over de
samenwerking tussen de
provincie en de regio
Holland Rijnland en de
subregio’s.

De heer Brandsma, hoofd afdeling Economie en Sociale Zaken,
vervangt gedeputeerde Bom-Lemstra. De schaal waarop
gemeenten samenwerking organiseren laat de provincie
grotendeels aan de gemeenten zelf over. Op het gebied van
kantoren en wonen ziet de provincie de regio Holland Rijnland als
een logische schaal. Daarnaast wordt er gewerkt in sectorale
clusters waarin bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen
samenwerken. De provincie heeft hiervoor ook een
subsidieregeling om dit te ondersteunen.
De heer Brandsma constateert dat het gezamenlijke verhaal uit
de regio’s niet altijd even sterk door komt. Een stevig
gezamenlijk geluid en visie kan daarbij helpen. Aan de randen
van de regio heeft de provincie Zuid-Holland ook een rol om de
samenwerking met de andere provincies te ondersteunen,
bijvoorbeeld met betrekking tot het Groene Hart.

05

Eerste lezing (concept)
Actualisatie kantorenstrategie
Holland Rijnland

De gemeente Leiderdorp wordt toegevoegd in het separate traject
waarin wordt gesproken over planreductie van kantoren in het
kader van het W4 project.

Kennis te nemen van de
(concept) actualisatie
kantorenstrategie Holland
Rijnland en hierover een
richtinggevende discussie
te voeren.

De heer Brekelmans vraag aandacht voor het Flower Science Park
in Lisse waar thematisch gekoppeld aan de Greenport op termijn
kantoren boven 1.000m2 zich zullen vestigen.
De heer De Jong meldt dat de Duin- en Bollenstreek ook een visie
op kantoren als actiepunt heeft opgenomen in het
Valentijnsakkoord over de samenwerking tussen de
bollengemeenten. In hoeverre deze actie nodig is nu er een
actualisatie van de kantorenstrategie ligt wordt nog onderzocht.
Mevrouw Tönjann-Levert vraagt aandacht voor het landgoed en
Kasteel Endegeest. Kasteel Endegeest wordt nu gebruikt als kantoor
voor de Stichting Rivierduinen, maar de bestemming is zorg. Het
landgoed wordt verkocht. Om de verkoopbaarheid van het landgoed te
vergroten en daarmee het onderhoud van het landgoed te verzekeren,
is het idee om het kasteel en bijgebouwen een brede bestemming te
geven waaronder de mogelijkheid voor kantoren tot maximaal
5.700m². Gemeente Oegstgeest stuurt hiervoor een brief aan het
Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland die vervolgens ter advisering
wordt voorgelegd aan het PHO EZ van 11 november.
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06

Presentatie Retailvisie Leidse
regio 2025

07

Rondvraag en sluiting

08

Inhoudelijke Agenda 2016 en
speerpunten Economie

De portefeuillehouder Hoekstra constateert dat het retail een
onderwerp is dat alle gemeenten aangaat en waar het goed is om
met elkaar verder van gedachte te wisselen.

Kennis te nemen van de
presentatie door Huib
Lubbers Retail
Management Center
(RMC)

Portefeuillehouders hebben het gevoel dat er een stap is
overgeslagen in het proces. Een samenhangende visie en ambitie
ontbreekt. Er is behoefte aan een (economische) foto van de regio,
waarbij in wordt gegaan op de economische afhankelijkheden
onderling, de externe ontwikkelingen en positie van de regio tussen
de metropolen. Dat dient de basis te zijn voor een gezamenlijk
verhaal van de regio, die zal moeten dienen als stip op de horizon.
De economische speerpunten moeten een logisch gevolg zijn van de
stip op de horizon.
Overig aandachtspunten:
 De rollen van platform en lobby (Holland Rijnland als
hulpconstructie om lokale en subregionale doelen te
bereiken) moeten meer aandacht krijgen.
 Verhouding subregionale prioriteiten en speerpunten beter
uitwerken en afstemmen
 (concept) Inhoudelijke Agenda heeft volgens een aantal
gemeenten te weinig aandacht voor thema’s in
buitengebieden. O.a. thema’s als waterrecreatie (Blueport)
en Groene Hart worden gemist.
 Geluid van het bedrijfsleven moet beter doorklinken.

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Economie van Holland Rijnland van 11 november 2015.
de secretaris,

de voorzitter,
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