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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d. 12 november 2015   (13.55 – 17.00) 
  

 
 Gemeente Naam Gemeente Naam  
     
Aanwezig: Alphen aan den Rijn Dhr. Hoekstra Noordwijk Dhr. Salman 
 Hillegom Dhr. Ten Hagen Noordwijkerhout Dhr. De Jong 
 Kaag en Braassem Dhr. Schoonderwoerd Oegstgeest Mw. Tönjann- Levert 
 Katwijk Dhr. Van der Bent Teylingen Dhr. Brekelmans 
 Katwijk Dhr. Van Duijn 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: -      
 
 
Nr. Agendapunt Voorstel Besluit  

Onderdeel Algemeen   
00 Ladder voor duurzame 

verstedelijking 
Voorstel: Kennis te nemen van de presentatie 
 

Kennis genomen van presentatie en de urgentie van 
het goed kunnen ‘beladderen’ van plannen. Landelijk 
werden al meer dan 50 bestemmingsplannen werden 
door Raad van State al afgewezen wegens niet of 
onvoldoende toepassen van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking. Vooral plannen voor 
winkels en kantoren hebben deze aanvullende 
onderbouwing nodig. Plannen voor woningen lopen 
in kwantitatieve 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 contactpersoon 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. 
 
De presentatie wordt nagestuurd. 



 

2 

01 Opening en vaststelling 
agenda 

 Akkoord 

02 Mededelingen, ingekomen 
stukken en uitgaande 
brieven 

M1 Aankondiging bestuurlijk overleg Natuur en 
Landschap 
M2 Bestuur gebiedsfonds 
M3 Aankondiging 10e Conferentie voor Groene 
Hartgemeenten 
I1: jaarverslag regionale urgentiecommissie 2013 
 
Voorstel: Kennis te nemen van mededelingen, 
ingekomen stukken en uitgaande brieven 
 

Kennis genomen 

03 Besluitenlijst PHO Ruimte 1 
oktober 2014 

Voorstel: in te stemmen met besluitenlijst 
 

Akkoord 
 

04 Terugblik Bestuurlijke Tafel
  

Voorstel: kennis nemen van verslag van bestuurlijke 
tafel en discussie over gezamenlijk te voeren acties 
 

Gemeenten, regio en provincie gaan een 
gezamenlijk proces in om de inhoud van de Agenda 
Ruimte te bepalen en in te vullen. Terugkoppeling 
hierover volgt in het volgende PHO Ruimte op 11 
februari. 
 
Eventuele opmerkingen op of over vragen n.a.v. het 
conceptverslag kunnen worden gericht aan Jeroen 
Ververs (jververs@hollandrijnland.net). 
 

05 Herstructurering Duin- en 
Bollenstreek  

Voorstel: kennis nemen van presentaties door Onno 
Zwart en Marcel Vissers 

Kennis genomen 

Onderdeel Wonen 
06 Taakstelling huisvesting 

statushouders  
  

Voorstel:  
1. Kennis nemen van een presentatie over 

ontwikkelingen, gemeentelijke knelpunten en 
mogelijke oplossingen voor de huisvesting van 
statushouders. 

2. Naar aanleiding van de presentatie van 
gedachten wisselen over mogelijke 
oplossingen en (gezamenlijke) acties richting 
rijk, provincie of corporaties.  

 

1. Kennis genomen. De brede problematiek 
(huisvesting, financieel, sociaal-maatschappelijk) 
van het groeiend aantal statushouders wordt 
onderkend en is aanleiding voor actie. 

2. De meeste van de gepresenteerde kansen in 
huisvesting statushouders spelen op lokaal 
niveau. Daar wordt verder ambtelijk naar 
gekeken. 
Op regionale schaal gaat het om leren van 
elkaars ervaringen en gezamenlijk optrekken 
naar hogere overheden en COA. De voorzitter 
wordt verzocht om namens de regio met de 
gedeputeerde te overleggen en te kijken naar 
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wegnemen van belemmerende regelgeving. 
  
De presentatie wordt nagestuurd. 
 

07 Stadsvernieuwings-
urgenten 

Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren: 
1. stadsvernieuwingsurgenten hun inschrijftijd te 

laten behouden bij het aanvaarden van een 
nieuwe woning; 

2. rangordebepaling voor 
stadsvernieuwingsurgenten te wijzigen zodat 
de voorrang tussen stadsvernieuwingsurgenten 
wordt bepaald op oudste toekenningsdatum, 
bij gelijke toekenningsdatum op woonduur en 
bij gelijke woonduur via loting; 

3. het voorgestelde onder punt 1 en 2 door het 
DB te laten opnemen nemen in de Nadere 
Regels Woonruimteverdeling bij resp. artikel 5 
en 4. 

4. Van gedachten te wisselen over de 
wenselijkheid om terugkeermogelijkheden voor 
stadsvernieuwingsurgenten vast te stellen. 

Akkoord 

08 Aansluiting Boskoop bij 
Woonruimteverdeelsysteem
  

Voorstel: Kennisnemen van: 
1. de samenvatting en toelichting op het rapport 

‘Rechtvaardig samengaan’; 
2. de wijze waarop de omzettingsmaatregel zal 

worden geïmplementeerd.  
 

Kennis genomen 

09 Rondvraag  Geen gebruik van gemaakt 

 


