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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 25 juni 2015 

 
Aanwezig: R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga,  
                  F.W. van Ardenne (secretaris), E. Kiers (projectleider Kracht15) J. Wienen, M. Zwebe (Stafbureau)  
 
Afwezig:  C. den Ouden 
  
 

Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda 
 

 

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 11 juni 2015 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst 
 

Akkoord met voorstel 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 
 

Akkoord met voorstel 
 
De binnengekomen zienswijzen op de begroting worden op de website 
van Holland Rijnland gezet. 
Volgende keer beantwoording via zienswijzenbeantwoording en hier 
tijd voor plannen in het proces.  

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 
 

 
Akkoord met voorstel 
 
Op 3 juli is ook het Duinpolderwegoverleg gepland.  

05 
 
 
 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek  
(vast agendapunt) 
 

 
In een later stadium wordt het Groenprogramma geagendeerd en hoe 
hiermee om te gaan ten opzichte van de ontwikkelingen in de regio. 
 
Qua spoorverbinding Leiden-Utrecht. Er is besloten het spoor niet te 
verdubbelen. Als er twijfel bestaat is wel verdubbeling gewenst waar 
nodig.  

06 Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt) 
 

Er wordt zo snel mogelijk met SP71 en de omgevingsdienst in gesprek 
gegaan nav het hostings – en bedrijfsvoeringsvoorstel.  
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Nr. Agendapunt Besluit 

07 Inkoopplan Jeugdhulp 2016 
              Beslispunt: 
    Kennisnemen van het inkoopplan Jeugdhulp 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat in het PHO-voorstel 
bestemd voor het portefeuillehoudersoveleg Sociale Agenda het 
tweede deel van beslispunt 2c wordt verwijderd. 
 
ACTIE SOCIALE AGENDA; 
Voorstel op bovenstaand punt aanpassen 

08 Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 Provincie Zuid-Holland 
 Kansen en aandachtspunten voor Holland Rijnland 
 Beslispunten: 

1. Kennisnemen van de door u gevraagde reactie 
Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 – Kansen en 
aandachtspunten voor Holland Rijnland 

2. Het stuk betrekken in het proces rond de Inhoudelijke 
Agenda. 

Akkoord met voorstel 
 
Dank voor deze analyse. Goed om verbindingen te leggen met zaken 
uit de collegeconferentie waar nodig. 
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Nr. Agendapunt Besluit 

09 Rondvraag en sluiting  De heer Hoekstra geeft aan te zijn benadert over het ontwikkelen 
van een higtech unmanned testing center voor drones op voormalig 
vliegveld Valkenburg. Op dit moment maakt deze locatie deel uit van 
het masterplan dat valt onder de regionale woningbouwopgave.  
Deze opgave zou bij het ontwikkelingen van een drone valley in het 
gedrang kunnen komen en problemen kunnen opleveren voor de 
woningbouwopgave in de regio. Daarnaast is de verwijdering van de 
huidige start en landingsbaan in gang gezet.   
 
Aangezien onderzoek naar drones wordt genoemd als speerpunt in de 
nieuwe inhoudelijke agenda wordt het belangrijk gevonden de voor en 
tegens verder te onderzoeken. Op het moment zijn over 
ontwikkelingen van een drone valley op Valkenburg ook besprekingen 
gaande bij de provincie. De heer Wienen zoekt hierover contact met de 
heer Hoekstra.  
 
De onderaannemer van de aannemer van de regiotaxi is failliet 
gegaan. Er is nu onderaannemer gevonden genaamd Van der Hoeven.  
 
De 2016 cyclus van de BDU staat onder druk. Er komt een voorstel om 
de heer Ten Hagen te mandateren hierover met de provincie in 
gesprek te gaan.   
 
De heer Wienen is benaderd met de vraag of de Leidse regio wil 
deelnemen in een magazine over de metropoolregio. Vraag of hier 
interesse in is. Afgesproken wordt om dit punt te agenderen voor de 
volgende vergadering.  
 
Het wordt zinnig gevonden de omgevingsvisie van de gemeente Leiden 
te agenderen in het DB. Meedere gemeenten (ook buiten de Leidse 
region) hebben inmiddels aangehaakt. De heer Lenferink zorgt voor 
informatie om dit in het DB te bespreken. 
 
ACTIE: 
Positionering van Holland Rijnland ten aanzien van de MRDH en MRA 
agenderen. Hierbij ook de relatie PZH en Vervoersautoriteit betrekken. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 9 juli 2015  
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de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
F.W. van Ardenne              H.J.J. Lenferink  
 


