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Aanwezig: 

gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P van As gemeente Noordwijkerhout: de heer H.de Jong  
gemeente Hillegom: de heer A. de Jong gemeente Oegstgeest: de heer M. den Boer (vervangt W.E. Tön-

jann-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:   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 H. Stapper (secretaris) 
gemeente Nieuwkoop:  mevrouw T. Veninga Holland Rijnland: de heer S. Bremmer (verslag) 
gemeente Noordwijk:  de heer P.J. Barnhoorn Holland Rijnland:  de heer J. Ververs  
 
M.K.G Afwezig: 
De heer R. Strijk, mevrouw W.E. Tönjann-Levert (wordt vervangen door de heer M. den Boer) 
 
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 Stand van zaken Holland 

Space Cluster 
M.3 Terugkoppeling uit het REO-

voorzittersoverleg 29 sep-
tember  

M.4 Voorlopig geen gezamenlijk 
deel meer met portefeuille-
houders Sociale Agenda  

M.5 Ambtelijke bijeenkomsten 
over Ladder voor duurzame 
verstedelijking 

 
M.1 Zie boven.  
 
M.2 In het nieuwe ruimtevaartbeleid zijn de bezuinigingen tot 2020 defini-
tief teruggedraaid. Sinds kort heeft het Holland Space Cluster met Rob de 
Wijk ook een aansprekende voorzitter, daarnaast is de kleine uitvoerings-
organisatie ook rond waarin Geert Mennenga (Dutch Space), Gert van der 
Burg (NLR) het directieteam vormen ondersteund door Holland Rijnland. 
 
M.3 In het REO-voorzittersoverleg kwamen drie onderwerpen aan de orde. 
Ten eerste een conceptbrief van de provincie over het actualiseren van de 
kantorenvisie. De zienswijzen van Holland Rijnland op de VRM met betrek-
king tot het kantorenbeleid zijn niet overgenomen. Er is wel een opening 
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M.6 Brief over Leidsenhage (op 
verzoek van de heer R. 
Strijk) 

 
 

gecreëerd voor de problematiek van de behoefte aan nieuwbouw. Ten 
tweede lag er een voorstel voor n.a.v. een motie om bij de REO-
detailhandel toetsing geen rol meer te geven aan gemeenten. Dit voorstel 
wordt aangepast n.a.v. kritiek uit de verschillende regio’s. Ten derde stelt 
de provincie een procesmanager herstructurering ter beschikking die ge-
meenten zonder kosten kunnen inschakelen om initiatieven uit de markt te 
begeleiden. Er wordt hiermee afgestapt van het beleid om bovenaf met 
subsidies en plannen de herstructurering op gang te brengen, omdat dit de 
afgelopen jaren te weinig resultaat heeft opgeleverd.  
 
M.4 Besloten is om in principe geen gezamenlijk overleg met de sociale 
agenda te houden. Echt belangrijke zaken worden in beiden overleggen 
geagendeerd. 
 
M.5 Door Holland Rijnland zijn twee inspirerende bijeenkomsten over de 
Ladder voor duurzame verstedelijking georganiseerd, die druk zijn be-
zocht. De impact van de Ladder voor duurzame verstedelijking is groot. 
Het idee is om naast deze ambtelijke bijeenkomsten ook een bestuurlijke 
sessie te agenderen in het PHO EZ.  
 
M.6 Er is/wordt bij alle 071-gemeenten een brief in B&W geagendeerd over 
de uitbreiding van Leidsenhage, gericht aan gedeputeerde Veldhuijzen van 
de provincie Zuid Holland. Het is de bedoeling dat deze pas verstuurd 
wordt nadat er een gesprek is geweest van enkele wethouders met de ge-
deputeerde. 

05 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 
14 mei 2014 

 De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Er wordt nog een ultieme poging gedaan de heer de Jonge uit te nodigen 
om een presentatie over detailhandel in het PHO EZ te houden.  

06 De speerpunten voor de ko-
mende 4 jaar  

 Centrale vraag is wat gaan we doen op regionaal niveau. Dit kan worden 
opgedeeld in drie vragen. Ten eerste relatie met Rijk en provincie, wat 
wordt van ons verwacht bijvoorbeeld met de betrekking tot de VRM. Ten 
twee wat zijn ambities en ontwikkelingen die we gezamenlijk ondersteu-
nen, ook als ze lokaal of subregionaal plaatsvinden, en ten derde hoe richt 
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je de triple helix met bedrijfsleven en kennisinstellingen op verschillende 
niveaus. Kan het oprichten van een Economic Board Holland Rijnland hier 
van toegevoegde waarde zijn?  
 
Portefeuillehouders vinden dat het zwaartepunt van het economisch beleid 
moet liggen in de subregio’s. Daarbij moet een zekere gelaagdheid aange-
bracht worden: lokaal wat lokaal kan, subregionaal of regionaal wat moet. 
Voor Holland Rijnland  is er een rol weggelegd in het creëren van platform, 
netwerk en lobby om zaken vanuit de gemeenten of de subregio meer 
kracht bij te zetten om bijvoorbeeld rijks en provinciale subsidies binnen te 
halen. Gezocht moet worden naar een vorm van ‘oprolbaarheid’, waarbij 
zaken op Holland Rijnland niveau aanvullend en versterkend zijn ten op-
zichte van de gemeentelijke of subregionale schaal. De schaal waarop 
thema’s als Biobased Economy en Space zich afspelen past niet altijd bij 
de subregionale schaal. Ook het positioneren en samenwerking zoeken 
met de metropoolregio’s Den Haag-Rotterdam en Amsterdam is een thema 
waarop de schaal van Holland Rijnland van meerwaarde is. Mogelijk inte-
ressant zijn de verbindingen die de gelegd kunnen worden met het sociale 
domein en wonen. 
Er wordt verschillend gedacht over het instellen van een Economic Board 
op Holland Rijnland niveau. Er is twijfel over de toegevoegde waarde van 
een Economic Board op Holland Rijnland niveau ten opzichte van de Eco-
nomic Boards in bijvoorbeeld Economie071 en de Duin- en Bollenstreek. 
Gekeken moet worden hoe de partners uit het bedrijfsleven en kennisin-
stellingen hier tegen aankijken en op welke wijze andere Economic Boards 
functioneren. Portefeuillehouders waarderen het als er op Holland Rijnland 
niveau aan kennisdeling wordt gedaan. Wel moet gezocht naar het juiste 
format hiervoor omdat de portefeuillehoudersoverleggen anders teveel ge-
domineerd worden door presentaties.  
 
Per thema wordt de rol van Holland Rijnland als volgt gezien: 
a. Bedrijventerreinen: afstemming bij realisering grote regionale terreinen 
en HMC-bedrijven. 
b. Kantoren: Afstemming grote kantoorlocaties. Opstellen gevraagde regi-
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onale kantorenstrategie zou opgepakt kunnen worden door Holland Rijn-
land of door de drie grote kantoorgemeenten.  
c. Detailhandel: Afstemming bij excessen en grote ontwikkelingen. 
 
 
De opbrengst van deze discussie en de nog te houden kennismakingsge-
sprekken van de heer Hoekstra met de Portefeuillehouders economische 
zaken en partijen uit het maatschappelijk veld, worden vertaald in een no-
titie die de basis vormt voor de economische samenwerking op Holland 
Rijnland niveau. Deze notitie wordt besproken in het Portefeuillehouders-
overleg.  

06 Rondvraag en sluiting    
 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN / RUIMTE 
 
07  Economische Stimulerings-

kansen 
Kennis te nemen van de presenta-
tie van de heer Te Beest en hier-
over met elkaar van gedachten te 
wisselen  

De universiteit Leiden is van groot belang voor de regio. Universiteit Lei-
den werkt intensief samen met partijen binnen de Economie 071 agenda. 
Met betrekking tot de Biobased Economy en de Greenports liggen er sa-
menwerkingskansen in Holland Rijnland. Bijvoorbeeld het initiatief Genera-
de dat met partijen het DNA profiel van de Tulpenbol in kaart wil brengen. 
Tevens begint er een samenwerking te ontstaan met het Flower Science 
Centra in Lisse. Op het gebied van huisvesting van (buitenlands) personeel 
lopen er gesprekken met de gemeente Alphen aan den Rijn.  

 
Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken: 12 november in het gemeentehuis van Lisse 
  
 
Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken  
   
nr. PHO EZ Onderwerp Wie? Wanneer? 
1 
2 

05-02-2014 
01-10-2014 

Presentatie de heer de Jonge over vastgoedontwikkeling in de retailsector  
Toelichting op de Ladder voor Duurzame verstelijking  

Holland Rijnland 
Holland Rijnland  

ntb 
ntb 

 


