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CONCEPT-BESLUITENLIJST 
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte d.d. 1 oktober 2014   (13.40 – 17.00) 
  

 
 Gemeente Naam Gemeente Naam  
     
Aanwezig: Alphen aan den Rijn Dhr. Hoekstra Lisse Dhr. Ruigrok 
 Alphen aan den Rijn Dhr. van As Nieuwkoop Mw. Veninga 
 Hillegom Dhr. ten Hagen Noordwijk Dhr. Salman 
 Kaag en Braassem Mw. Peters – Adrian Noordwijkerhout Dhr. de Jong 
 Kaag en Braassem Dhr. Schoonderwoerd 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) 
   Holland Rijnland Dhr. Fekken (secr) 
   Holland Rijnland Mw. Mars  
Afwezig: Oegstgeest Mw. Tönjann- Levert Holland Rijnland Dhr. Klein  
 
 
Nr. Agendapunt Voorstel Besluit  

Onderdeel Algemeen   
O1 Economische 

stimuleringskansen 
Voorstel: Kennis te nemen van de 
presentatie en hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen. 

Kennis genomen   

02 Recreatie en 
Toerisme 

Voorstel: Kennis te nemen van de 
presentaties en met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
 

Kennis genomen 

03 Tuin van Holland Voorstel:  
1. Kennis te nemen van ‘de Tuin van 

Holland’ (bijlage 1); 
2. De Tuin van Holland te gebruiken 

als inspiratiekader voor het 
uitvoeren van groenprojecten. 

 

Akkoord 

04 Gebiedsprofielen 
ruimtelijke 
kwaliteit 

1. Voorstel:  
2. Kennis te nemen van de vijf 

gebiedsprofielen in Holland 
Rijnland: Hollandse Plassen, Wijk en 
Wouden, Duin- en Bollenstreek, 
Greenport regio Boskoop en Duin 
Horst en Weide. 

Akkoord 
 
Er is onduidelijkheid over de mate waarin de gebiedsprofielen een toetsende  
functie hebben. Op 17 oktober wordt dit punt besproken tijdens de 
Bestuurlijke Tafel Ruimte. 
 
Actie> Agenderen op bestuurlijk platform 17 oktober. 
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3. De gebiedsprofielen te gebruiken als 
handreiking bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

 
05 Opening en 

vaststellen agenda 
 Akkoord 

06 Mededelingen, 
ingekomen stukken 
en uitgaande 
brieven 

Voorstel: Kennis te nemen van 
mededelingen, ingekomen stukken 
en uitgaande brieven  

 

Akkoord 

Onderdeel Wonen 
07 Besluitenlijst PHO 

Ruimte 14 mei 
2014 
 
  

Voorstel: instemmen met besluitenlijst 
PHO Ruimte 14 mei 2014 

Akkoord 

08 Concept regionale 
woonagenda 
Holland Rijnland 

Voorstel:  
Het DB te adviseren: 
1. de Nota van beantwoording en 

wijzingen vast te stellen, onder 
voorbehoud van eventuele 
afwijkende reacties van 
gemeenteraden voor 29/9. 

2. De regionale woonagenda Holland 
Rijnland 2014, die is aangepast op 
basis van de onder 1 genoemde 
Nota, aan het AB aan te bieden 
ter vaststelling. 

 

Akkoord 
 
Enkele opmerkingen: Nieuwkoop merkt op dat voor de genoemde Noordse 
Buurt conform de tekst geen subregionale afstemming meer nodig is, en dit 
consequent in de tekst zou moeten staan. Voorzitter geeft aan dat dat klopt 
zolang het programma niet verandert. Tekst wordt hierop aangepast. 
 
Hillegom vraagt de percentages sociaal niet per gemeente op te nemen. Dit 
wordt aangepast in de tekst. 
 
Meer algemeen is gewezen op de knelpunten die ontstaan bij de 
huisvesting van statushouders. Enerzijds neemt de vraag naar 
huisvesting toe. Anderzijds neemt het aanbod sociale huurwoningen af, 
onder andere door verkoop door corporaties en huurharmonisatie. 
Afgesproken is hierover een volgende keer nader van gedachten te 
wisselen. 
 
Actie> Agenderen in PHO Ruimte 12 november 
 

09 Huisvestingswet 
2014; 
consequenties voor 
Holland Rijnland   
  

Voorstel: Kennis te nemen van de 
Huisvestingswet 2014 en de 
consequenties voor Holland Rijnland. 
Kennis te nemen van het 
procesvoorstel om te komen tot een 

Kennis genomen 
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nieuwe Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland. In de nieuwe 
verordening mee te nemen enkele 
verbeteringen ten opzichte van de 
verordening 2013. 

10 Handreiking 
uitwerking 
convenant 
huisvesting 
arbeidsmigranten 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de 

handreiking Uitwerking Convenant 
Huisvesting arbeidsmigranten 
Holland Rijnland 2014-2018, zie 
bijlage 1; 

2. De doelen, resultaten, organisatie 
en planning van de handreiking 
vast te stellen; 

3. Te constateren dat de gemeenten 
Kaag en Braassem in 2012/2013 
en Katwijk sinds zomer 2013 een 
regionale trekker uit eigen 
middelen hebben gefinancierd; 

4. Te constateren dat voor een 
goede uitvoering van de 
handreiking een regionaal 
aanspreekpunt en trekker nodig 
is; 

5. De gemeente Katwijk te vragen 
om de regionale inzet op dit 
dossier bij ambassadeursteam en 
werkgroep voort te zetten; 

6. De gemeente Katwijk voor deze 
ambtelijke inzet een bijdrage te 
verstekken zoals weer gegeven in 
bijlage 2 onder Variant 1. 
 

Akkoord 
 
Hierbij de opmerking dat de gemeente Nieuwkoop al meedoet met het 
vergelijkbaar convenant rond Greenport Aalsmeer. Nieuwkoop geeft aan 
daarom niet mee te betalen aan de uitvoering van het Convenant in Holland 
Rijnland. 

 
De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 11 februari 2015 


