
 
VERSLAG PHO LEEFOMGEVING d.d. 15 februari 2017 

 
Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn Dhr. T. Hoekstra Noordwijkerhout Dhr. H.W.M. de Jong 
 Kaag & Braassem Dhr. H.R. Haarman Oegstgeest Dhr. M. den Boer 
 Kaag & Braassem Mw. Y. Peters-Adrian Teylingen Dhr. B. Brekelmans 
 Katwijk Dhr. KJ van der Bent Teylingen Dhr. A.L. van Kempen 
 Leiden Dhr. P. Laudy Voorschoten Dhr. D. Binnendijk 
 Leiden Dhr. R. Strijk Voorschoten Mw. B. Bremer 
 Lisse Dhr. EJ. Nieuwenhuis Zoeterwoude Dhr. C. den Ouden 
 Nieuwkoop Dhr. G.A.H. Elkhuizen Zoeterwoude Dhr. T. de Gans 
 Nieuwkoop Dhr. P. Platen   
 Noordwijk Dhr. D. Salman Holland Rijnland Mw. C. de Kort 
 Noordwijkerhout Dhr. M. Bilars Holland Rijnland F.H. de Lorme van Rossem (notulist) 
     

 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 ALGEMEEN DEEL 

Voorzitter: Kees den Ouden 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

02 Mededelingen/Ingekomen 

stukken/Binnengekomen 

uitnodigingen/Uitgegane 

stukken/Verslagen 

Voorstel: de besluitenlijst van 
het portefeuillehouderoverleg 
Ruimte van 9 november 2016 
vast te stellen. 

Besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

03 Concept begroting Holland 

Rijnland 2018 

Voorstel: gevraagd wordt 

Geen vragen, opmerkingen of bijdragen. 
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kennis te nemen van deze 
conceptbegroting en het 
Dagelijks Bestuur te adviseren 
op de voordracht aan het 
Algemeen Bestuur van 21 juni 
2017. 

04 ONDERDEEL NATUUR, 

LANDSCHAP EN RECREATIE 

Voorzitter: Kees den Ouden  
 
04 Mededelingen, ingekomen 

stukken en uitgegane brieven 
M01  

M01 In het AB van 8 december is toegezegd de na te gaan hoe verantwoording projecten regionaal groenprogramma 
Holland Rijnland en eisen vanuit provincie zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. Voor het komend 
PHO Leefomgeving van 10 mei komt een voorstel voor afstemmen van de verantwoordingseisen, een vernieuwd 
accountantsprotocol en een aanpassing van het regionaal groenprogramma op het punt van biodiversiteit.  Het AB 
van 8 december is al akkoord gegaan met de aanpassing van bedragen, waarvoor een accountantsverklaring vereist 
is. Deze zijn nu gelijk voor projecten vanuit het regionale groenprogramma Holland Rijnland  en de provincie Zuid-
Holland  
 

M02 M02 Haalbaarheidsstudies waterrecreatieverbindingen doorsteek Rijn-Rotte-Vliet en doorsteek Drecht: mogelijkheden 
worden onderzocht voor het aanleggen van nieuwe waterverbindingen t.b.v. waterrecreatie. Dit wordt gedaan om de 
Zuid-Hollandse plassen een vergelijkbare status te geven als waterrecreatiegebied als bijvoorbeeld de Friese meren. 
Het gaat om: 
Rijn-Veenstreek: de Drecht-doorsteek 
Bodegraven: Rijn-IJselverbinding 
Bollenstreek: Haarlemmertrekvaart 
Mw. Peters: voor Kaag & Braassen is de doorsteek Westeinderplassen en de Drecht van belang. Wanneer er interesse 
is presenteren we dit graag in het PHO. Belangrijk zijn met name de verbindingen tussen provincie-overschrijdende 
vaarroutes. 

05 ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN 

Voorzitter: Evert Jan 
Nieuwenhuis  

 
Mededelingen, ingekomen 

stukken en uitgegane brieven 

M01 Stand van zaken actualisatie regionale woonagenda 2017-2020 
M02 Brief Provincie attendering woningmarktverkenning 2016 + reactie DB 
Begonnen is met uitvraag bij bureaus. Dit proces is on hold vanwege onduidelijkheid gegevens die door de Provincie 
moeten worden verstrekt. 
Provincie heeft haar woningmarktverkenning aangehouden en gaat aanvullend onderzoek doen. Daarmee ontbreekt 
de basis voor onze woningmarktverkenning.  
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 Uitvraag bij bureau levert een hoger prijskaartje a € 80.000,- op nu we zelf aanvullend onderzoek moeten doen. Met 
gedeputeerde is de stand van zaken besproken. We willen graag door en niet op de provincie wachten. We willen 
echter niet het risico lopen dat we de verkeerde uitgangspunten van de provincie hebben. Verzoek is neergelegd dat 
de Provincie zich inhoudelijk en financieel committeert aan ons onderzoek. Planning laten we los. Liever een goed 
product na 1 juli dan een slecht product op 1 juli. 
We willen: a) de vaart er in houden en b) de Provincie betrekken bij het onderzoek. 
We gaan de Provincie vragen ook financieel bij te dragen. Mocht dit niet lukken dan zullen we als gemeenten de 
kosten ad € 80.000 voor onze rekening moeten nemen. 
Reacties: 
Noordwijkerhout: akkoord. 
Nieuwkoop: akkoord. Fijn om de regie te houden en de Provincie te betrekken. Urgentie vanuit grootstedelijke 
problematiek. Houdt ook oog voor het landelijk gebied waar we ook wat willen met de regionale woonagenda. 
Leiden: akkoord. Wanneer we een stap verder willen gaan: stuur de Provincie bij om de juiste onderzoeksgegevens op 
tafel te krijgen. Pak een actieve rol. 
 
M03 Terugblik conferentie huisvesting bijzondere doelgroepen: interessante ontmoeting van twee werelden: wonen 
en zorg. We hebben met elkaar geconstateerd dat dit een startschot is. Nu zoeken wat dit betekent voor de regionale 
woonagenda en huisvesting bijzondere doelgroepen. 
Nieuwkoop: op welk niveau vindt uitwerking plaats? Liefst regionaal.  

06 ONDERDEEL VERKEER EN 

VERVOER  

Voorzitter: Arno van Kempen 
 

Mededelingen/Ingekomen 

stukken/Binnengekomen 

uitnodigingen/ Uitgegane 

stukken/Verslagen 
 

M01 Rijnlandroute: Gunningsbesluit DBM-overeenkomst RijnlandRoute. De brief spreekt voor zich. 
M02 Save the date: 19 april: themacafé knelpuntenanalyse mobiliteit. 
M03 Aanwezigheid van Rijkswaterstaat bij pho’s Verkeer: van de zijde van Rijkswaterstaat is het voorstel gekomen 
om aan te sluiten bij de PHO’s Verkeer. Bij Midden-Holland zitten zij al geruime tijd aan tafel en hebben daar goede 
ervaringen mee. Noordwijk: vergadering is openbaar, dus dan kan hij gewoon komen. Zoeterwoude: in ambtelijke 
notulen staat dat het niet de wens van RWS zelf is?! Ze doen het aanbod. Als wij het gewenst vinden dan schuiven ze 
aan. PHO beantwoordt aanbod positief. 
M04 Terugkoppeling uit stuurgroep Concessie Zuid-Holland Noord en Bestuurlijk Overleg Doelgroepenvervoer: 
stuurgroep doelgroepenvervoer ging niet door. Stuurgroep OV-concessie: Arriva heeft stand van zaken gepresenteerd. 
Van Kempen heeft aantal ambtelijke knelpunten van gemeenten ingebracht. Arriva neemt bilateraal contact op met 
gemeenten die het aangaan. 
Stuurgroep Treindienst Alphen-Gouda: lijn gaat nog niet goed. veel vertragingen. NS gaf aan niet verwacht te hebben 
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dat de boeteregeling van de provincie zo snel in werking zou treden. Gaf vervelende sfeer in vergadering. 
Nieuwkoop: wanneer kan ik opmerkingen over doelgroepenvervoer meegeven? Voorzitter: graag bilateraal. Nog niet 
bekend wanneer nieuwe stuurgroep plaats vindt. De voorzitter neemt contact op met dhr. Elkhuizen. 
 
M05 Nieuwe ambassadeur Verkeersveiligheid: dhr. D. Salman  
Dhr. Salman: dank aan voorganger dhr. Elkhuizen. Eerste bijeenkomst geweest. Aandacht voor ‘maak van de nul een 
punt’. VNO/NCW: hoe ga je met ondernemend NL in gesprek over verkeersveiligheid. Verder presentatie over 
verkeerveiligheid in NL: we zijn flink gezakt op de ranglijst door het stijgend aantal verkeersdoden. 

07 Trends en knelpunten, op 

weg naar een 

mobiliteitsagenda 

Voorstel: meningsvormend te 
discussiëren over de het 
concept eindrapport Trends en 
knelpunten, op weg naar een 
mobiliteitsagenda 
 

In het vervolg op de eerste presentatie in het thema PHO Verkeer van november wordt door de heer Alex van Gent 
van RHDHV een korte presentatie over de eindrapportage en een toelichting op dit project gegeven.  
Samenvatting adviezen: 

 Er zijn kansen voor de regio om het fiets-hoofdnetwerk, aanvullend op initiatieven van provincie en gemeenten 
nader vorm te geven. 

 OV: ga van te voren met de regio bijeen zitten en stem af wat er in de OV-concessie moet komen. Beter vooraf 
invloed dan achteraf bijsturen op keuzes provincie. Wel gedeeld beeld nodig van belangrijkste OV-opgaven. 
Actualiseer je OV-visie! 

 Autoverkeer: trend toenemende druk op wegennet versus  ambitie uitbouwen economische centra versus 
leefbare groene leefomgeving creëren. Advies: houdt hoofdwegennet A4 en A44 en aansluitingen op andere 
hoofdwegen op de bestuurlijke agenda’s. 

 Ontsluiting Greenports via N207 en N206 van belang. Leefbaarheid verbeteren in Nieuwkoop, Hazerswoude 
en Bollenstreek.  

 Vervoer over water: goed alternatief voor wegennet. Knelpunten zijn er bij kruisende wegen (water en weg). 
Benut Alpherium beter voor goederenvervoer in aansluiting op weg en rail. 

 Landbouwverkeer: MiddenHolland doet in samenwerking met PHO onderzoek naar dit thema, sluit daarbij aan.  
 
Dhr. Ben Fisser van de Provincie geeft een toelichting op de uitkomsten van de provinciale netwerkanalyse in relatie tot 
de regionale knelpuntenanalyse.  
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Reacties:  
Teylingen: presenteer ook oplossingen, niet alleen op globaal niveau. 
Alphen: vertalen knelpuntenanalyse naar wat we als regio werkelijk willen. Dan kun je het gesprek met provincie en 
Rijk aan. Wil graag samen besluiten met name over OV-concessie. Als regio samen met provincie gesprek voeren 
i.p.v. enkel besluit door Gedeputeerde Staten. 
Teylingen: proces is niet street-wise genoeg. Bestaat teveel uit deskresearch. Wat betekent zo’n knelpuntenlijstje in het 
rapport. Ik herken ze niet allen. Economische agenda D&B-streek wacht nu op deze knelpuntenanalyse. Wat er nu 
voorligt geeft nog niet het gevoel dat dit het nu is. Is dit met iedereen gesproken, met name het bedrijfsleven? Hun 
knelpunten komen niet in dit lijstje voor! 
Nieuwkoop: in Midden-Holland is een dergelijke studie inmiddels bestuurlijk vastgesteld. Rijnstreek is daarbij volop 
betrokken. Graag in regio Holland Rijnland de snelheid van Midden Holland aanhouden. 
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Oegstgeest: Goed stuk. Oegstgeest herkent kritiek. Deskresearch is echter gebaseerd op onze eigen stukken. We 
moeten vooral zelf naar buiten kijken. 
Voorschoten: prima stuk. Knelpunten Voorschoten staan er goed in. 
Noordwijkerhout: eens met Teylingen. Dit is geen analyse maar opsomming knelpunten. Hier mag nog een slag 
overheen, graag analyse op basis van verkeersmodel. 
Kaag & Braassem: eens met Noordwijkerhout. Graag aandacht voor landbouwwegen en langzaam verkeer op de 
Provinciale weg. 
Katwijk: we kunnen op hoofdlijnen instemmen met analyse. Maar analyse is ook op hoofdlijnen en enkel een 
verzameling wensenlijstjes die we al kenden. Als we straks keuzes willen maken is er meer nodig. Vraag aan 
onderzoeker: welk vernieuwend inzicht is in dit traject naar boven gekomen? 
Zoeterwoude: mist integraliteit. Bij knelpunten wordt  in deeloplossingen gedacht. Vb: minder OV levert meer 
autoverkeer op. Ook effect vervoerstromen Heineken graag meepakken. 
Leiden: vraagstuk wat regionaal en wat lokaal opgepakt moet worden. Benadrukken dat digitalisering een belangrijke 
trend is en OV graag regionaal oppakken. 
 
Voorzitter: wat is nieuwe inzicht in onderzoek? Onderzoek moest nogmaals tbv komende periode (nieuw kabinet) in 
beeld brengen of we de juiste knelpunten in het oog hebben. Meermalen ambtelijk afgestemd of dit de correcte lijst is. 
Daarom vreemd dat sommige punten niet herkent of gemist worden. In bijlage is de relatie gelegd met drie nieuwe 
trends. Wat zijn dan de meest kansrijke posities om die knelpunten aan te pakken in overleg met provincie en rijk. 
Daarmee is dit verhaal nog niet af, maar begint het juist. In het stuk zijn vervolgacties benoemd waarmee we verder 
gaan wanneer dit stuk wordt vastgesteld. We gaan met dit stuk het lobbytraject in. We gaan de genoemde knelpunten 
verder uitdiepen om ze op te kunnen pakken. Reactie op vragen en opmerkingen: 

 Bij trends is een aantal brancheorganisaties betrokken. Het regionale bedrijfsleven is bij een interactieve 
sessie betrokken bij dit proces. Niet het lokale bedrijfsleven. Deze inventarisatie is gestart vanuit de publieke 
invalshoek die gedurende één interactieve bijeenkomst halverwege het traject  verbreed wordt. 

 Aansluiten bij snelheid Midden-Holland doen we waar mogelijk. 
 Opmerking integraliteit: Nemen we mee  in het vervolgtraject. 
 Gezamenlijke besluitvorming met provincie: waar mogelijk moeten we dat proberen.  
 Oproep OV-concessie kaart Arno van Kempen aan bij provincie. 

 
Teylingen: hoe gaan we nu concreet verder met de knelpuntenlijst op subregionaal niveau en met subregionale 
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partners? Voorzitter: procesvoorstel komt in de vergadering terug. 

08 Locatie busstation Leiden  
Voorstel: kennis te nemen van 
de presentatie van de 
gemeente Leiden. 
 

Naar aanleiding van de afspraak in het vorige PHO geeft Robert Strijk een toelichting op de plannen van de gemeente 
Leiden voor de locatiewijziging van het busstation nabij Leiden Centraal. Hierbij wordt tevens het verdere proces 
uiteengezet.  
Reacties: 
Nieuwkoop: op verzoek van de gemeenteraad van Nieuwkoop wil ik meegeven dat Nieuwkoopse studenten met de bus 
182 naar Leiden komen. Buslijnen in landelijk gebied staan onder druk doordat geïnvesteerd wordt in hoofdnetwerk. 
Neem dit mee in de oriëntatie. Leiden wordt uitgenodigd deze presentatie ook eens in Nieuwkoop te houden. 
Teylingen: mooie presentatie. Leiden centraal wordt mooie plek om aan te komen, maar ook om te vertrekken?  
Kan de auto ook geparkeerd worden om over te stappen op OV? Strijk: ook parkeren wordt meegenomen in 
stationsgebied. Nadruk van stationsgebied ligt echter op verblijfsgebied. meters zijn te duur om enkel een 
parkeerlocatie te zijn.  
Kaag & Braassem: boeiend verhaal. Operationele vraag: 5% busvervoerden komen uit K&B. Hoe gaan de 
stakeholders betrokken worden? Strijk: proces wordt nu uitgewerkt. 
Katwijk: wij hebben per brief gereageerd. Mist nog dat regionale functie onderbelicht blijft. Station moet goed 
bereikbaar blijven met HOV-lijnen en corridors. Burgerinitiatief Katwijk: dorp moet op de schop voor 90 seconden 
tijdwinst. Die kan dan weer teniet gedaan worden door verplaatsing van het busstation. Dat is niet uit te leggen aan 
bewoners. Handhaaf R-netcriteria! 
Zoeterwoude: eerste R-net rijdt van Zoeterwouden naar Leiden. Toen 2 jaar geleden de bussen tijdelijk aan de 
achterkant stopten, bleek dat er flink geïnvesteerd moet worden om die locatie te kunnen benutten. 
Strijk: vooral van belang hoe bussen weg kunnen rijden. Daarom is de locatie van belang. HOV gaat niet alleen over 
snelheid, maar ook over betrouwbaarheid, frequentie, comfort, etc. 

09 Voorbereiding nieuwe OV 

concessie 

Voorstel:  
1 Meningsvormend te 

discussiëren over de 
wijze waarop 
gemeenten in 
Holland Rijnland 

PHO stemt in met variant 1: de subregio’s binnen Holland Rijnland (Leidse Regio, Duin- en Bollenstreek en Rijn- en 
Veenstreek) evenals de regio Midden-Holland leveren per subregio input voor het PvE. Holland Rijnland coördineert de 
afstemming van de subregionale inbreng en zal in samenspraak met de gemeenten zorgen voor een afgestemde 
regionale input voor de OV-concessie Zuid-Holland Noord.   
 
Oegstgeest: optie 1. let op verbindingen tussen de subregio’s. 
Alphen: graag gezamenlijk besluit met provincie hierover. 
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input leveren op de 
nieuwe OV-
concessie regio 
Zuid-Holland Noord.  

2 Een keuze te maken 
uit de in de memo 
opgenomen opties 
voor het leveren van 
input. 

 

10 Rondvraag Nieuwkoop: late brief van provincie ontvangen over verhogen abonnementen met € 1000,-. Dit gaat over buslijn 307.  
Extreme tariefsverhoging zonder overgangsrecht en zeer late berichtgeving. Liefst zou ik dit niet via Holland Rijnland 
aankaarten maar bilateraal met provincie opnemen, maar blijkbaar is dat niet voldoende. Vandaar dit signaal. Graag 
stellingname van Holland Rijnland. Voorzitter: Holland Rijnland gaat dit uitzoeken. Brief is niet bij regio bekend. Komen 
we bilateraal op terug. 
Kaag & Braassem: ondersteuning signaal Nieuwkoop.  
Alphen: dit signaal treft ons allemaal, abonnementsverhoging geld voor hele concessiegebied. Het gaat om de 
omzetting van een regulier abonnement naar een regio abonnement.  

11 Gezamenlijk deel PHO 

Leefomgeving en Economie 

Voorzitter: Tseard Hoekstra 
 

Presentatie 

woningbouwontwikkeling 

Valkenburg 

 

Aanwezig: Ruigrok (Lisse), Verheijen (Teylingen), De Jong (Noordwijkerhout), Bilars (Noordwijkerhout), Peters-Adrian 
(Kaag en Braassem), Platen (Nieuwkoop), Laudy (Leiden), Van der Spijk (Katwijk), Roeffen (Oegstgeest), Nieuwenhuis 
(Lisse), Van kempen (Teylingen), Hoekstra (Alphen aan den Rijn), Van de Bent (Katwijk). 
 
Klaas Jan van der Bent van de gemeente Katwijk geeft een presentatie over de geplande woningbouwontwikkeling op 
voormalig vliegveld Valkenburg. 
 
Dhr. Hoekstra, namens het DB lid van het Bestuurlijk Coördinatie Overleg: onzekerheid over slaagkans Unmanned 
Valley Dit mag geen vertraging opleveren voor woningbouw van 5.000 woningen. Woningbouw staat qua prioriteit op 
nummer 1. Tegelijkertijd kansen Unmanned Valley vanuit economisch oogpunt altijd onderzoeken en de ruimte geven 
om zich te ontwikkelen. 
Noordwijkerhout: is er een testcentrum mogelijk zonder landingsbaan? Kom graag een keer kijken bij en demonstratie. 
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Van der Bent: er zijn twee typen drones: kleine helikopters en kleine vliegtuigjes. We sluiten nu nog niets uit, dus nog 
niet duidelijk wat nodig is.  
Teylingen: waar komt prioritering over woningbouw vandaan? Hoekstra: in de woonvisie en regionale structuurvisie is 
de woningbouwopgave als eerste prioriteit benoemd. Economische ontwikkeling komt er bij. Teylingen: steunen 
provincie en Rijk diezelfde prioritering? Voorzitter: opdracht Rijksvastgoedbedrijf is de locatie in ontwikkeling te 
brengen als woningbouwlocatie. Provincie steunt ook de prioritering voor woningbouw. Van der Bent: we moeten 
oppassen dat we niet praten over een of-of situatie, misschien is en-en mogelijk en hebben we een win-win. 
Leiden: wat voor Katwijk belangrijk is, is ook voor de regio en Leiden van belang. Leiden is wel sceptisch over de 
werkgelegenheid per m2 die het kan opleveren. Belangrijker is dat die 5000 woningen er komen. We moeten er in de 
regio zelfs 30.000 bouwen waarvan we nog niet weten waar. Masterplan Valkenburg is nu vastgesteld. Laten we nu 
starten met bouwen.Ttempo is belangrijk. 
Noordwijkerhout: om hoeveel hectare gaat het? 367 hectare. 
Lisse: vraag n.a.v. brief economische wethouders Bollenstreek over kansen Unmanned Valley: zZijn de wethouders 
economie nu ze de woningbouwopgave toegelicht hebben gekregen overtuigd van de prioritering zoals gesteld door 
het bestuurlijk coördinatie overleg? Vraag aan Katwijk: levert Unmanned Valley geen vertraging op voor woningbouw? 
Van der Bent: tempo in planontwikkeling is momenteel op topsnelheid. 2020 kunnen de eerste woningen opgeleverd, 
mits de Rijnlandroute er dan ook ligt. Fte per hectare: beetje appel-peer-discussie. Er zijn 20 andere criteria die ook 
meegewogen moeten worden. 
Teylingen: in economische agenda Duin- en bollenstreek wordt ruimtevaartcluster ontwikkeld. Unmanned Valley sluit 
daar goed op aan. Kan concurreren met bouwopgave, maar niet op voorhand. Kijk nu eens eerst wat de kansen zijn 
van deze economische ontwikkeling, dat is wat we met de brief hebben willen benadrukken. Voorzitter: we moeten qua 
tempo en tijd als regio een congruente boodschap laten zien. Nadruk op het ene kan als ruis voor het andere 
opleveren. Daar dus gecoördineerd mee omgaan. Van der Bent: mee eens. Dan zal Leiden zich ook moeten 
conformeren aan het regionale standpunt van Unmanned Valley en woningbouwontwikkeling.  

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van Holland Rijnland van 10 mei 2017. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 


