
(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) 
Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 12 november 2014 
 

Aanwezig: 

gemeente Alphen aan den Rijn:  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: de heer F. Schoonderwoerd gemeente Teylingen:  de heer B.H.C Brekelmans 
gemeente Katwijk  de heer W. van Duijn  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 (plv. Secretaris) 
gemeente Nieuwkoop:  mevrouw T. Veninga Holland Rijnland:  de heer J. Ververs  
gemeente Noordwijk:  de heer P.J. Barnhoorn   
 
M.K.G Afwezig: 
De heer G.P. van As 
 
nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN  
 
01 Opening, welkom en vaststel-

ling van de agenda  
  

02 Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande brieven 

Mededelingen  
M.1 Afmeldingen 
 
M.2 Vervolgstappen op (concept) 

Kantorenbrief provincie Zuid-
Holland 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.1 De heer Van As is afwezig.  
 
M.2  In januari wordt er een bestuurlijke bijeenkomst gepland over de 
kantorenstrategie. Dit is in eerste instantie met de gemeenten met 
kantoorconcentratielocaties zoals vastgesteld in de regionale kanto-
renstrategie Holland Rijnland. Dit zijn de gemeenten Leiden, Alphen 
aan den Rijn, Zoeterwoude en Leiderdorp.  
 
De gemeente Leiden heeft een brief aan het Dagelijks Bestuur ge-
stuurd met de vraag om, vooruitlopend op de actualisatie van de kan-
torenstrategie Holland Rijnland, steun te geven aan de kantoorontwik-
keling in het Rijnsburgerblok. Deze brief wordt op 20 november met 
positief advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijn-
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nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

 
M.3   Kerncijfers Holland Rijnland 2014, 

2015 

land.  
M.3 De publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2014/2015 is gereed. 
De boekjes worden in de loop van de maand  toegestuurd. Dit is 
waarschijnlijk de laatste uitgave in deze vorm. Vanaf volgend jaar zijn 
kerncijfers digitaal beschikbaar. 
 

03 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 
1 oktober 2014 

 De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  

04 De speerpunten voor de ko-
mende 4 jaar  

 De heer Hoekstra heeft nagenoeg alle portefeuillehouders individueel 
gesproken en geeft een presentatie met daarin schematisch de ge-
dachten over de rol van Holland Rijnland voor de komende vier jaar. 
De uitvoering van het economische beleid komt vooral op lokaal en 
(sub)regionaal niveau te liggen. Voor Holland Rijnland is er vooral een 
rol weggelegd op strategisch niveau. Er ligt voor Holland Rijnland ook 
een rol weggelegd in de coördinatie van zaken die zich tussen de re-
gio’s afspelen. Daarnaast komt er een dunne maar stevige inhoudelij-
ke agenda, bijvoorbeeld met betrekking tot de biobased economy en 
Space. Holland Rijnland blijft het eerste afspreekpunt voor externe 
verzoeken van bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland. En de regio 
heeft een rol in de gezamenlijk vertegenwoordiging/lobby naar buiten. 
De presentatie wordt de komende periode verder uitgewerkt in een 
strategie die in het PHO EZ van 11 februari wordt geagendeerd.  
 
Verschillende portefeuillehouders vragen bij de uitwerking aandacht 
voor de positie van Holland Rijnland tussen de metropoolregio’s waar-
bij naast de banden met de metropoolregio Rotterdam-Den Haag ook 
de relatie met de metropoolregio Amsterdam van belang is  
 

05 Presentatie regionale ontwik-
kelingsmaatschappij Innovati-
onQuarter  

 De presentatie van Mirjam Visscher van InnovationQuarter wordt toe-
gestuurd aan de portefeuillehouders.   
 
Op verzoek de heer Brekelmans stuurt mevrouw Visscher een over-
zicht met de ‘leads’ an innovatie binnen het MKB uit de Duin- en Bol-
lenstreek. 
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06 Rondvraag en sluiting van dit 
deel 

  

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN / RUIMTE 
 
07  Laddder voor duurzame ver-

stedelijking  
 Kennis genomen van presentatie en de urgentie van het goed kunnen 

‘beladderen’ van plannen. Landelijk werden al meer dan 50 bestem-
mingsplannen werden door Raad van State al afgewezen wegens niet 
of onvoldoende toepassen van de Ladder voor duurzame verstedelij-
king. Vooral plannen voor winkels en kantoren hebben deze aanvul-
lende onderbouwing nodig. Plannen voor woningen lopen in kwantita-
tieve zin relatief weinig gevaar wegens groeiprognoses in de regio, 
maar lopen dit wel in kwalitatieve zin.  
Er leven nog veel vragen over de Ladder. De provincie heeft een con-
tactpersoon aangesteld die de consequenties van dit instrument op 
provinciaal niveau gaat uitwerken. Vanuit de regio wordt hier actief 
aan bijgedragen. Ook wordt nagegaan in hoeverre de regionale visies 
momenteel ‘ladderproof’ zijn en welke stappen er de komende periode 
nog genomen moeten worden. 
 

 
Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken: 11 februari. Locatie nader te bepalen.  
  
Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken  
   
nr. PHO EZ Onderwerp Wie? Wanneer? 
1 
2 

05-02-2014 
12-11-2014 

Presentatie de heer de Jonge over vastgoedontwikkeling in de retailsector  
Strategie speerpunten Holland Rijnland komende 4 jaar 

Holland Rijnland 
Holland Rijnland  

ntb 
11-02-2015 

 


