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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d. 11 februari 2015   (15.00 – 17.00) 
  

 
 Gemeente Naam Gemeente Naam  
     
Aanwezig: Alphen aan den Rijn Dhr. Van As Noordwijkerhout Dhr. De Jong 
 Hillegom Dhr. Ten Hagen Oegstgeest Dhr. Roeffen 
 Kaag en Braassem Dhr. Van Schooten Teylingen Dhr. Brekelmans 
 Katwijk Dhr. Van der Bent Voorschoten Mw. Bremer 
 Leiden Dhr. Laudy Zoeterwoude Dhr. De Gans 
 Leiderdorp Dhr. Wassenaar Holland Rijnland Dhr. Wienen (vz) 
 Lisse Dhr. Nieuwenhuis Holland Rijnland Dhr. Fekken (secr) 
 Nieuwkoop Mw. Veninga Holland Rijnland Dhr. Klein 
   Holland Rijnland Dhr. Ververs 
      
Afwezig: Noordwijk     
 
 
Nr. Agendapunt Voorstel Besluit  

01 Opening en vaststelling 
agenda 

 Akkoord 

02 Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande 
brieven 

Kennis te nemen van mededelingen, 
ingekomen stukken en uitgaande brieven 
 

Kennis genomen 

03 Besluitenlijst PHO Ruimte 
12 november 2014 

In te stemmen met besluitenlijst 
 

Akkoord 
 

04 Van procesconvenant 
Ruimte naar 
samenwerkingsafspraken 
Ruimte  

 
1. Kennis te nemen van de GS-brief en 

memo over herijking van het 
procesconvenant; 

2. Akkoord te gaan met deze herijking 
en eventuele opmerkingen te 
inventariseren en mee te nemen 
naar de volgende Bestuurlijke Tafel.  

 

Akkoord 

05 Plan van Aanpak Evaluatie 
Landschapsbeleidsplan 
Duin- en Bollenstreek  

Voorstel: Kennis te nemen van bijgaand 
Plan van Aanpak. 
 

Kennis genomen 
 
Met de opmerking dat de agendering als agendapunt niet 
echt nodig was geweest. 
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06a Kracht 15: Nieuwe 
regionale rol op het gebied 
van Ruimte  

Kennis te nemen van de notitie en hier met 
elkaar de discussie over aan te gaan.  
 
Stelling 1: het realiseren van de 
subregionale, ruimtelijke ambities staat 
centraal. De regio biedt een platform voor 
uitwisseling en afstemming. 
 
Stelling 2: regionaal beleid wordt vanuit de 
subregio’s ontwikkeld. De RSV wordt 
vervangen door een ambitiedocument 
waarin de belangrijkste (sub)regionale 
ruimtelijke doelstellingen zijn verwoord. Dit 
document dient als basis voor lobby, 
belangenbehartiging en afstemming. 
 
Stelling 3: er zijn geen strakke bestuurlijke 
grenzen meer. Er wordt steeds meer 
samengewerkt in wisselende allianties. 
Holland Rijnland speelt daarop in en 
faciliteert deze werkwijze waar nodig en 
wenselijk en in lijn met het 
ambitiedocument. 
 
Stelling 4: de regio signaleert kansen die 
zich voordoen en springt daar op in. 
Bijvoorbeeld in samenwerking met de 
provincie Zuid-Holland bij de 
totstandkoming van de toekomstgerichte 
Agenda Ruimte. 

Paul Laudy licht toe hoe Leiden en acht buurgemeenten aan 
een omgevingsvisie werken op met name wonen, werken, 
bereikbaarheid, duurzaamheid en vergrijzing. Hierin leggen 
de gemeenten samen vast waarover ze het eens zijn, en 
markeren tegelijkertijd waarover ze van inzicht verschillen.  
 
Beschreven trends en vraagstukken in de discussienotitie 
over de rol van Holland Rijnland worden herkend, maar 
hierbij worden de volgende opmerkingen geplaatst: 
 
In het discussiedocument  ontbreekt de argumentatie bij de 
ruimtelijke opgaven. Voor wie zijn deze belangrijk en waarom 
zou Holland Rijnland het schaalniveau moeten zijn om hier 
harde afspraken over te maken? Dit is een vraag die telkens 
bij elk nieuw vraagstuk gesteld zou moeten worden.  
 
Het primaat voor ruimtelijke thema’s ligt bij de subregio’s. 
Voor de regio zou kennisdeling en belangenbehartiging 
centraal moeten staan. Om lobbykracht te behouden zou het 
signaleren van kansen en de lobby naar andere overheden en 
derden bij Holland Rijnland moeten liggen. Een lobby-
overzicht of ambitiedocument zou vooral een samenvatting 
van subregionale ambities moeten zijn, dat regelmatig wordt 
geactualiseerd. Ook kunnen subregio’s zelf afstemming 
zoeken voor een gezamenlijk ambitiedocument. 
Gewaarschuwd wordt dat de lobbykracht flink kan afnemen 
als er veel op subregionaal niveau gebeurt. 
 
Ten aanzien van de structuur wordt geconstateerd dat het 
gemeenten vrij staat bij welke subregio zij aanschuift. Dat 
kan er één zijn of twee, wanneer een gemeente thematisch 
verbonden is aan meerdere thema’s die in meer dan een 
subregio centraal staan. Vorm en structuur van een subregio 
liggen ook niet vast, maar kunnen wisselen. 
Uitdaging zit hem er in dat gemeenten, subregio’s en regio 
elkaar versterken. Dat geldt zowel inhoudelijk, bijvoorbeeld 
bij het maken van analyses. Ook qua structuur is het 
belangrijk om het overzicht te bewaren en efficiënte 
overlegmomenten te benutten. Dat betekent dat je goed 
moet kijken wanneer je op subregionaal niveau en wanneer 
(en met wie) op regionaal niveau bij elkaar moet komen.  
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Met name waar de provincie harde afspraken met de regio 
heeft, bijvoorbeeld over een woonagenda, is een heldere 
gezamenlijke visie nodig die de subregio’s overstijgt.  
 
 
 
De nieuwe Omgevingswet gaat veranderingen brengen in het 
ruimtelijk domein en in de relatie tussen overheden. In een 
volgend PHO wordt de Omgevingswet en de mogelijke 
consequenties hiervan voor regionale samenwerking, nader  
toegelicht. 
 
Besloten wordt om deze notitie en bijbehorende discussie aan 
het DB mee te geven en te betrekken bij de verdere 
uitwerking van #Kracht15 en de daarbij behorende 
inhoudelijke agenda voor Holland Rijnland. 
 

06b Kracht 15: Nieuwe 
regionale rol op het gebied 
van Natuur en Landschap 

Kennis te nemen van de terugkoppeling 
van dit bestuurlijk overleg 

Kennis genomen 

07 Rondvraag  - 

 


