
Gezamenlijk deel PHO Leefomgeving en Economie 

Voorzitter: Tseard Hoekstra 

 

Inventarisatie ontwikkelingen ten behoeve van de Kadernota 2018 

De inhoud van de Kadernota m.b.t. Leefomgeving/Economie wordt  
besproken met het gezamenlijk PHO Leefomgeving en Economie aan de 
hand van een presentatie. 

Reacties: 

Leiderdorp: duurzaamheid: iedereen eigen programma per gemeente. 
Leiderdorp had de kadernota graag voor besproken in het college. Stuk is 
voorbereiding op de begroting. VZ: stuk is besproken in DB maar nog niet 
breed gedeeld Erik Kiers: het betreft nu een eerste sondering, dit is nog geen 
conceptbegroting. Stuk is wel al gedeeld met regiocoördinatoren. Zij dienen 
het intern af te stemmen. 
Teylingen: wel gevoel bij speerpunten, maar het is niet de belangrijkste 
meerwaarde van Holland Rijnland. Moet Space nu op regionale schaal? Tja, 
daar hebben we wel voor gekozen. Platformrol en kennisdeling is 
belangrijkste meerwaarde. Belangrijker dan speerpunten is nog betere 
kennisdeling, en graag nog meer dan economische speerpunten. Voorzitter: 
primair gaat het ook om kennisdelen en platform en lobbyen. Maar daarnaast 
ook uitwerken van aantal inhoudelijke punten. 
 
Oegstgeest: positief over bijeenkomst Ladder voor duurzame verstedelijking. 
Vertegenwoordigd alle Holland Rijnland-functies: kennis en inhoud, netwerk 
en lobby. Misschien goed om nog meer op te pakken. Goed bijvoorbeeld: 
reactie op HOM. 
 
Gesteld wordt dat het van belang is economie en ruimtelijke ontwikkeling voor 
de gehele regio te bezien, en niet alleen maar subregionale visies op te 
stellen. Praat met elkaar over de sub-regionale visies en zorg dat de kern en 
lijn daaruit goed gericht wordt naar buiten toe. Soms wordt door Holland 
Rijnland nog te laat en reactief gereageerd. Gemeenten moeten daar zef ook 
pro-actief alert op zijn. PHO wil deze rol verder invullen, bijvoorbeeld verdere 
uitwerking. Niet reactief, maar aan de voorkant. Uitbundig kennis delen. 
Bijvoorbeeld met trends. Dat wordt verder ambtelijk uitgewerkt. Bijvoorbeeld in 
samenhang met organisatie Ladder. 
 
Biobased: ook in invulling het kenniscluster van Kaag & Braassem daar in 
meenemen. 
 
PHO erkent de inzet op de verschillende speerpunten. Biobased en 



Greenports behoeven komend jaar nadere duidelijkheid over invulling. 
Bodemdaling en kantorenstrategie zijn geen regionale speerpunten die inzet 
vanuit organisatie Holland Rijnland behoeven. Holland Rijnland kan wel benut 
worden t.b.v. platform/kennisdeling. 

 


