
 
VERSLAG PHO LEEFOMGEVING d.d. 28-09-2016 

 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn Dhr. T. Hoekstra Oegstgeest Mw. W. Tönjann-Levert
 Alphen aan den Rijn Dhr. K. van Velzen Teylingen Dhr. A. van Kempen
 Kaag & Braassem Mw. Y. Peters-Adrian Teylingen Dhr. B. Brekelmans 
 Katwijk Dhr.K.J. van der Bent Voorschoten Mw. B. Bremer
 Leiden Dhr. R. Strijk Voorschoten Dhr. E. Beimers
 Leiden Dhr. P. Laudy Zoeterwoude Dhr. T. de Gans
 Leiderdorp Dhr. K. Wassenaar Zoeterwoude Dhr. C. den Ouden 
 Nieuwkoop Dhr. P. Platen Holland Rijnland Mw. C. de Kort 
 Noordwijkerhout Dhr. H. de Jong Holland Rijnland Dhr. J. Ververs 
   Holland Rijnland F.H. de Lorme van Rossem

 
Nr. Agendapunt Besluit 

01 Algemeen deel 
Onder voorzitterschap Arno van Kempen 
 
Opening en vaststelling agenda 

Afmelding van dhr. Knapp uit Noordwijkerhout. Hij legt het wethouderschap 
neer en wordt raadslid. 

02 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen  
Voorstel:  

1. De besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Ruimte van 25 
mei 2016 vast te stellen. 

2.  Kennis te nemen van de verslaglegging van de themasessies 25 
mei 2016. 

3. Kennis te nemen van de memo Stand van zaken speerpunten 
Holland Rijnland. 

 

1. Besluitlijst 25-05-2016 vastgesteld. 
2. Verslag themasessie 25-6-2016 wordt vastgesteld. 
3. Leiderdorp: gevraagd wordt notitie ter kennisgeving aan te nemen. Stel 

voor een stap verder te gaan: graag concreter maken wat regio wel of 
niet doet en wanneer. Graag per punt bespreken en afhameren. 
Gemeenten moeten dus ook zelf bepalen wat ze voortaan zelf doen, in 
de sub regio of in de regio. 

Nieuwkoop steunt dit voorstel. Overige gemeenten stemmen in. Voorzitter 
neemt dit mee naar dagelijks bestuur van Holland Rijnland: concreter 
maken en upgraden wat de status is per punt. Volgende keer wordt ook de 
kadernota geagendeerd zodat een inhoudelijke koppeling gemaakt kan 
worden. 

03 Onderdeel verkeer & vervoer 
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven  
 

M01 Stand van zaken Duinpolderweg: Vorige week is een voorstel voor op 
te nemen alternatieven in de planMER besproken in provinciale staten van 
zowel Zuid- als Noord-Holland. Voorgesteld wordt om 7 alternatieven op te 
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 nemen in de planMER; dit is inclusief 6 alternatieven die een speciale 
adviesgroep met belangenorganisaties heeft voorgesteld. Indien gewenst 
kan het voorstel aan de staten worden toegezonden aan de PHO leden.  
In beide provincies is het voorstel in principe inhoudelijk omarmd. In Zuid-
Holland was er nog een vraag over het toetsingskader. Een aangepast 
voorstel, inclusief het toetsingskader, ligt in de staten van Zuid-Holland in 
de vergadering van 12 okt. as. Indien de staten akkoord zijn, kan gestart 
worden met de MER.  
Onder voorbehoud van het besluit van de staten, wordt er op 27 okt. een 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden, waarin de 
verschillende varianten die opgenomen worden in de planMER toegelicht 
worden.  
 
Dhr. Strijk: aanbestedingstraject Rijnlandroute. Voor het geval dat er 
financiële ruimte door aanbestedingsvoordeel ontstaat voor 
inpassingsopties gaat de Leidse raad een brief sturen aan de staten om 
aan te geven welke middelen zij beschikbaar hebben voor drie wensen die 
er in de Leidse raad nog leven. 

04 Actieprogramma verkeersveiligheid 2017-2019 
Voorstel: 

1. Het DB positief te adviseren over het Actieprogramma 
Verkeersveiligheid 2017-2019 

2. Als financiering jaarlijks uit te gaan van € 345.200,- provinciale 
subsidie en € 128.000 kosten voor de regio. Daarnaast verstrekt de 
provincie nog 100% subsidie voor de kosten van twee regionale 
projectleiders (€ 50.000 per projectleider). 

 
Het PHO adviseert conform besluit.  
Leiderdorp: pleidooi voor meer promotie vanuit deelnemende gemeenten bij 
verkeersveiligheidsprojecten. 
 

05 Regiovoordracht voor subsidie voor regionale infrastructurele 
projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 
2017 
Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over bijgaande projectenlijsten 

 Het PHO adviseert conform besluit. 
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voor subsidie voor regionale infrastructurele projecten én voor projecten 
Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 vast te stellen. 

06 ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE  
Voorzitter: Kees den Ouden  
 
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven 
M01  Adhesiebetuiging Nationaal park Hollandse Kust: 
M02 Eerste openstelling Leader en co-financiering gemeenten 
 

M01: Op 14 september 2016 is in kasteel Duivenvoorde de naam onthuld 
van het nieuwe Nationaal Landschap langs de kust van Zuid-Holland, 
Nationaal park Hollandse Kust. Landschapstafel Duin- en Bollenstreek en 
Holland Rijnland hebben adhesie betuigd. 
 
M02: Er is een secretaris/coördinator (Bart Soldaat) aangesteld. Er wordt 
programmatisch gewerkt rond de twee sub thema’s Gezondheid van mens 
en omgeving en Circulaire economie. Van 12 december tot 31 januari 
kunnen subsidieaanvragen voor Leader worden ingediend. De financiering 
van een leader-project bestaat uit 60% private middelen, 20% Europees 
geld, 10% provinciaal en 10% cofinanciering van gemeenten. In het PHO 
van 20 mei 2015 en 25 mei 2016 bent u geïnformeerd over het 
Leaderprogramma en is aangekondigd dat een beroep zal worden gedaan 
op gemeentelijke cofinanciering.  
 
Van de volgende projecten wordt verwacht dat zij een aanvraag in gaan 
dienen: 
Farm fit: fitnes programma met een agrarisch tintje in Kaag en Braassem 
Aanleg atletiekaccommodatie in Voorschoten 
Zorgboerderij in Hazerswoude (gemeente Alphen aan den Rijn) 
Groene Hart Atelier: een innovatiecentrum voor streekproducten in 
Nieuwkoop 
De HiHaHut, netwerk van trekkershutten in Kaag & Braassem 
Noordvoort, wandelpad op grens Noord/Zuid-Holland, gemeente Noordwijk 
Herstel trimbaan Noordduinen, gemeente Noordwijk 
Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel in gemeente Teylingen 
De groene ontmoeting: natuur- en bezinningscentrum in Geerpolder, 
Zoeterwoude 
Project ijsvogel, omzetting landbouwgrond in natuur, Rietveldsekade 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Alphen a/d Rijn 
 
Alphen aan den Rijn: let op het realiseren van voldoende publiciteit voor 
Leader in de Rijn- en Veenstreek. Dit gebied zit voor het eerst in het 
Leader-gebied. Dat is misschien nog niet bij iedereen bekend. 
Voorschoten: is onbekend met het genoemde initiatief voor realisatie van 
een atletiekbaan. De wethouder wordt graag geïnformeerd.  
 

07 Gebiedsprogramma’s Duin- Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek Mw. Peters geeft aan de hand van een korte presentatie de inhoud van het 
gebiedsprogramma Rijn- en Veenstreek weer. 
Zie verder: presentatie. Gedeputeerde enthousiast. Gebiedsdeal bijna 
gesloten.  
 
Dhr. De Jong geeft mondeling toelichting: D&B-streek: 2,25 miljoen 
toegezegd door gedeputeerde Weber onder voorbehoud goedkeuring GS 
en PS. Provincie is uitermate enthousiast. Totale kosten b(l)oeiende 
Bollenstreek 7,5 miljoen. 20 parels benoemd, 8 worden er prioritair 
opgepakt. Goede impuls openbare ruimte recreatie en toerisme. 
 
Leiderdorp: is er aandacht voor de achthovenpolder. Voorzitter: er is extra 
overleg om daar wat meer te doen. Er wordt verbinding gelegd tussen de 
gebiedsprogramma’s Rijn- & Veenstreek en Leidse ommelanden. 
 
Voorzitter:  
 de drie sub regio’s hebben op 8 juli een gesprek gehad met 

gedeputeerde Weber. Hij wil veel, maar nog niet alles is procedureel 
mogelijk of duidelijk. Er is nog wat huiswerk voor de provincie zelf.  

 Leidse ommelanden: 15 uitvoering 10 initiatieffase, aandacht voor 
stad-plattelandsverbindingen. 

 Actieprogramma Duurzame landbouw € 14 miljoen beschikbaar. Mocht 
u initiatieven kennen van agrarische bedrijven dan kunt u sinds deze 
week tot 17 november 2016 een beroep doen op de subsidieregeling. 
Zie: http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/agrarisch-
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landschap/proeftuinen-duurzame/ 

08 Presentatie Vrijetijdslandschap Groene Hart West Voorzitter Coen Tuckerman en en secretaris/penningmeester Jan 
Uitdenboogaard  geven om zich voor te stellen aan de gemeenten een 
korte presentatie geven over hun vereniging. 
Zie presentatie. 

09 ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN  
Onder voorzitterschap Jos Wienen 
 
Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven  
Ingekomen: stand van zaken woningmarktregio’s 
M01 Omgevingswet, invulling platformrol binnen de regio.  
 
 

Ingekomen stukken: besluit woningmarktregio’s: op 25 augustus 2016 
heeft de minister een besluit genomen over de indeling van 19 
woningmarktregio’s. Aanvraag van regio Holland Rijnland is conform 
besloten: Holland Rijnland is een woningmarktregio voor 15 lokaal actieve 
corporaties. Twee aandachtspunten: 
- woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim heeft bezwaar gemaakt omdat 
zij wil gaan investeren in Haarlemmermeer. 
- Portaal heeft Utrecht als woningmarktregio toegewezen gekregen en zal 
ontheffing aanvragen om te kunnen blijven investeren in Leiden en 
Oegstgeest. 
 
M01 Omgevingswet, invulling platformrol binnen de regio:  
De provincie is bezig de gemeenten voor te bereiden op de nieuwe 
omgevingswet die in 2019 ingaat. In vijf regio’s is of komt een regionaal 
platform omgevingswet dat vier keer per jaar (een deel van) de agenda 
inricht voor gezamenlijke opgaven. Het gaat dan om thema’s als 
veranderingen in bevoegdheden, takenpakketten en rollen, 
informatiebeheer en open data,  digitaliseringsopgave en gevolgen voor 
ICT, gemeentegrens overstijgende opgaven en regionale aspecten van 
beleidskeuzes. In onze regio neemt Alphen aan den Rijn hierbij het 
voortouw (ambtelijk). Er hebben reeds twee bijeenkomsten plaats 
gevonden. 
Samen met enkele voorlopende gemeenten op het gebied van de 
Omgevingswet kijken we nu wat er nog meer nodig is op het gebied van de 
platformfunctie ten aanzien van de gemeentewet. Met name de afstemming 
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van sub regionale omgevingsvisies lijkt een thema dat de komende periode 
vaker ter tafel zal komen. Bij agendapunt 12 komen we hier op terug.  

10 Opheffen geheimhouding planlijsten woningbouwprogramma’s 
gemeenten 

Gedeputeerde Staten hebben op 20 september besloten om de 
geheimhouding van de planlijsten 2015 te beëindigen per 1 maart 2017 en 
om geheimhouding over de planlijsten 2016 uit te spreken tot 1 maart 2017. 
Na 1 maart 2017 worden deze stukken “passief openbaar”. 
 
Geen bezwaar tegen openbaarmaking planlijsten: 

 Voorschoten 
 Leiderdorp 
 Katwijk 
 Lisse 
 Oegstgeest 
 Leiden 

 
Bezwaar tegen openbaarmaking planlijsten: 

 Alphen aan den Rijn 
 Teylingen 
 Kaag & Braassem 
 Noordwijkerhout 
 Zoeterwoude 
 Nieuwkoop 

 
 Gemeenten/ regio’s hebben tot 1 maart 2017 de tijd om te besluiten tot 

geheimhouding (artikel 55 van de Gemeentewet) van de planlijsten tot 
en met 2016. Indien zij hiertoe besluiten worden de planlijsten vanaf 1 
maart 2017 niet openbaar. PZH is gebonden aan die geheimhouding.  

 Als een gemeente een besluit tot geheimhouding neemt dient in dit 
besluit opgenomen te worden dat de geheimhoudingsplicht niet van 
toepassing is in de relatie gemeente-provincie, althans dat de 
geheimhoudingsplicht niet geldt voor door de gemeente aan de 
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provincie toe te zenden stukken m.b.t. de planlijsten. 

11 Ladder voor Duurzame Verstedelijking 2 november 2016 zal de bestuurlijke afronding plaats vinden van dit traject. 
Er zal een mondelinge terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen 
plaatsvinden. 
Op woensdagochtend 2 november vindt er een afsluitende bijeenkomst 
plaats van het regionale traject rondom de Ladder van Duurzame 
Verstedelijking. De Stuurgroep regionaal onderzoek Ladder voor duurzame 
verstedelijking (bestaande uit de heren Hoekstra (als opvolger van 
Wienen), Laudy, Van As, De Jong en Salman) nodigt de wethouders 
Ruimte, Wonen  en Economie van harte uit om hier aan deel te nemen. 
Ook zijn enkele beleidsmedewerkers per gemeente uit worden genodigd. 
Tijdens deze bijeenkomst zal Stec Groep de resultaten van dit traject 
presenteren en toelichten. Ook zal er gesproken worden over directe 
toepasbaarheid van de opgeleverde motiveringen op de thema’s Wonen, 
Kantoren, Bedrijventerreinen, Winkels en Flexibele/globale 
bestemmingsplannen. Na deze bijeenkomst zullen de resultaten van dit 
traject in het volgende PHO worden besproken. 

12 Stand van zaken sub regionale ruimtelijke trajecten 
Gevraagd wordt ter vergadering mondeling de stand van zaken van de 
verschillende (sub regionale) ruimtelijke trajecten weer te geven: Hart van 
Holland, ISG en overige omgevingsvisies.  
 

Er lopen momenteel diverse sub regionale trajecten op het gebied van 
ruimte (omgevingsvisies) in Holland Rijnland.  
 
Leidse regio (Paul Laudy): Hart van Holland is voor 10 gemeenten de 
agenda tot regionale omgevingsvisie. Proces gaat goed, begonnen met 
trends onderzoeken: flexibilisering, robotisering, wat zijn sterke kansen van 
onze regio. Sterke en mooie landschapen, de Rijn als as voor 
verstedelijking. Waar gaan we aan werken: energietransitie, mobiliteit, 
landschappen, biodiversiteit en verstedelijkingsagenda. 12 oktober is er een 
bijeenkomst voor alle gemeenteraden over de omgevingsvisie Hart van 
Holland. Collegebijeenkomst op komst. Begin volgend jaar besluitvorming 
als eerste van het land. 
Is dit de gemeenschappelijke onderlegger voor de gemeentelijke 
omgevingsvisie of is dit een omgevingsvisie voor 10 gemeenten, dhr. 
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Laudy: dit is de agenda voor de lokale omgevingsvisie. Daarmee afgestemd 
wat voor het hele gebied belangrijk is. Daarnaast trends in kaart gebracht 
waar gemeenten iets mee moeten. 
Alphen: hoe zijn de 10 gemeenten geformeerd? Laudy: beredeneerd vanuit 
urban-system van inwoners op wonen, werken en recreëren. Daarna nog 
twee gemeenten aangesloten. We zitten nu zo ver in traject dat het niet 
logisch is om andere gemeenten aan te laten sluiten. Wel inhoud benutten 
voor intergemeentelijke afstemming. Daarnaast doen we het aanbod tot 
kennisdeling aan andere gemeenten die nog zo’n proces moeten doorlopen 
over proces, onderliggende onderzoeken en inhoud.  
 
Duin- en Bollenstreek (Dhr. Van der Bent): ISG Greenportgemeenten is 
vastgesteld. Nu bezig met uitwerking van ‘bijvangst’: maatwerkprocedure 
voor bedrijven die niet passen in bedrijvenbeschrijving structuurvisie, 
handhaving, etc. 
 
Rijn- en Veenstreek (Gerard van As): Alphen aan den Rijn zou dit met Kaag 
& Braassem en Nieuwkoop doen. De raad van Nieuwkoop ziet daarvan af. 
Alphen aan den Rijn gaat zelfstandig verder. Iedere gemeente is 
verantwoordelijk voor zijn eigen binnengrenzen. Alphen aan den Rijn neemt 
voor haar omgevingsvisie met alle aangrenzende gemeenten contact op 
voor afstemming. 
 

15 Rondvraag Geen punten. 
 

 
Op verzoek kunnen presentaties worden toegezonden. Neem hiervoor contact op met de secretaris van het PHO: fdlorme@hollandrijnland.nl 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving van Holland Rijnland van 9 november 2016. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 
 


