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Nr. Agendapunt Besluit 

00 Themasessie doelgroepenvervoer 
(Gezamenlijk deel PHO 
Maatschappij/Leefomgeving) 

Mw. Laura Werger gaat in opdracht van provincie Zuid-Holland het bestuurlijke draagvlak voor 
migratie en/of integratie van het doelgroepenvervoer in het openbaar vervoer onderzoeken. In deze 
gezamenlijke sessie van PHO Maatschappij en Leefomgeving heeft zij verkend wat bestuurlijk 
haalbaar zou zijn en welke voorwaarden de verschillende partijen stellen om al dan niet met elkaar te 
komen tot kansrijke ontwikkelingen. 

00 Themasessie regionale woonagenda 2017 
(Gezamenlijk deel PHO 
Economie/Leefomgeving/Maatschappij) 

Onder leiding van bureau Compaenen is in subregionale deelsessies een stap gezet in het proces van 
de actualisatie regionale woonagenda 2017. 
 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

 Onderdeel ECONOMIE: 

01 OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 
Voorzitter: Tseard Hoekstra 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

02 Besluitenlijst van het 
portefeuillehouderoverleg Economie van 15 
februari en 16 maart 2017  
Voorstel: de besluitenlijsten van de 
portefeuillehoudersoverleggen Economie van 
15 februari en 16 maart 2017 vast te stellen. 

Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03 Mededelingen 
 

M01 Stand van zaken Behoefteberaming kantoren en bedrijfsruimte: Het betreft hier eigenlijk de 
kantorenstrategie. Het andere punt – behoefteraming bedrijventerreinen - volgt later. Voor onze 
kantorenstrategie hebben we van de provincie een aanvaardingsbrief ontvangen  
De actualisatie is ongewijzigd vastgesteld. Wel met een aantal aandachtspunten, zoals: terugdringen 
leegstand, daadwerkelijke reductie, verminderen plancapaciteit nieuwbouw en transformatie 
leegstand. En de opmerking dat we nog dit jaar door de provincie zullen worden benaderd voor een 
volgende actualisatie per 1 juli 2018. 
 
M02 Stand van zaken Energieakkoord: het energie akkoord is in concept gereed en wordt 
momenteel toegestuurd aan alle colleges en raden (per gemeente verschillend). Hiertoe is op 20 april 
besloten in een bestuurlijke overleg met de portefeuillehouders Duurzaamheid/Energie.  
We streven er naar om de besluitvorming in gemeenten en andere partners (provincie, 
hoogheemraadschap en omgevingsdienst) voor de zomer af te ronden. Dat is inclusief de benodigde 
middelen (2017 en 2018) om de ambities voor 2025 te realiseren. Ondertekening kan dan plaats 
vinden na de zomer, we denken aan een tekenmoment tijdens het regiocongres op 27 september. 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van de diverse uitvoeringslijnen. In september 
ligt er ook een uitvoeringsprogramma met een PvA voor de diverse lijnen.  
 
M03 Terugkoppeling bestuurlijk overleg Regionale Agenda Greenports 10/05/2017 
‘Greenports van morgen’ is één van de speerpunten in de inhoudelijke agenda van 
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gemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland. De bestuurders van de drie greenports in de 
regio hebben besloten een aantal maal per jaar een afstemmingsoverleg te houden. Doel is 
kennisdeling over programmalijnen die voor alle drie greenports van belang zijn:  
De bestuurders hebben besproken hoe zij door Holland Rijnland ondersteund willen worden op 
deze programmalijnen. Deze ondersteuning bestaat uit lobby, signaleren van 
financieringsmogelijkheden programmalijnen, netwerkontwikkeling, verbinding met triple helix en  
verbinding met andere speerpunten Holland Rijnland. In het bestuurlijk overleg van 
hedenmorgen is het Beraad van Boskoop voorbereid, waar de ondertekening van de bestuurlijke 
verklaring impulsagenda greenports 3.0 op de agenda staat. 

M04 Samenwerkingskaart waterrecreatie Zuid-Holland 
Doel van de Samenwerkingskaart voor Holland Rijnland is tweeledig: ten eerste het aanhaken op 
bestaande ontwikkelingen, deze te ondersteunen en daar waar mogelijk te versnellen. Ten tweede om 
te komen tot een aanzet van een gezamenlijk agenda om de waterrecreatie in het waterrijke gebied 
tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag economisch te versterken. Holland Rijnland is 
pilot, eind juni vindt er een bijeenkomst plaats met alle stakeholders. 

M05 Toezenden vertrouwelijke stukken aan regiocoördinatoren 
In het PHO Maatschappij is besloten om stukken die vertrouwelijk verzonden en besproken 
worden –o.a. over inkoop jeugdhulp- voortaan ook toe te zenden aan de regiocoördinatoren bij de 
gemeenten. Dit om de advisering te verbeteren. Voorstel is om –indien er vertrouwelijke stukken 
zijn bij het PHO Leefomgeving of Economie- deze voortaan ook te verzenden aan de 
regiocoördinatoren. Dit voorstel wordt aangenomen. 

I01 Informatiebrief 2e tender Leader  
Tussen 12 december en 31 januari konden aanvragen worden ingediend voor een bijdrage uit het 
LEADER-programma Holland Rijnland. Op 20 maart heeft de Lokale Actie Groep (LAG) twee 
aanvragen, één uit de gemeente Hillegom en één uit de gemeente Alphen aan den Rijn positief 
beoordeeld. De komende tijd zal de provincie de aanvragen nog toetsen op technische aspecten. 
Verwacht wordt dat in de loop van juni de aanvragers de beschikking over de LEADER zullen 
ontvangen.  
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Tweemaal per jaar kunnen aanvragen op het gebied van circulaire economie en gezondheid worden 
ingediend. De eerstvolgende openstelling is vanaf 15 mei tot en met 28 juni. Later dit jaar volgt nog 
een openstelling, vanaf 2 oktober tot en met 13 november. 
De Lokale Actie Groep verwacht in de komende ronde meer aanvragen. Dit betekent dat er € 200.000 
aan LEADER subsidie en € 100.000 aan provinciale bijdrage beschikbaar is voor nieuwe projecten. 
Gemeenten hebben op 24 april informatie ontvangen met het verzoek om deze informatie ook op de 
gemeente site te zetten. 

04 Behoefteraming bedrijventerrein 
Voorstel: concept plan van aanpak te 
bespreken 

In het extra PHO van 16 maart hebben we geconstateerd dat de Behoeftenraming 
bedrijventerreinenstrategie van STEC Groep aanleiding geeft om na te gaan of een 
bedrijventerreinenstrategie met kwalitatieve instreek noodzakelijk is. Ook de provincie geeft aan dat dit 
zinvol is. Afgesproken is om te komen tot een sub-regionale aanpak met een coördinerende rol op 
regionaal niveau. Vraag aan de regio was om te komen met een Plan van Aanpak hiervoor. 
 
Het concept Plan van Aanpak is aan het PHO toegezonden als eerste lezing. Deze versie is ambtelijk 
nog niet verder doorgesproken. Er volgt nog een ronde waarop schriftelijk gereageerd kan worden. 
Om tempo er in te houden doorgaan met de inhoud. In het PHO van 30 augustus weer agenderen. 
 
Voorschoten: te zwaar opgetuigd. Kan het niet door ambtenaren opgepakt worden i.p.v. door een 
projectleider. Is er wel een kwalitatieve mismatch. Dit stuk is ambtelijk niet voor besproken, maakt 
bespreking nu moeilijk. 
Leiderdorp en Zoeterwoude sluiten zich hierbij aan. Financiële consequenties voor de sub-regio’s zijn 
nog niet in beeld. Intentie zit wel in het stuk dat belangen sub-regio’s wel worden bediend. 
Oegstgeest: sluit zich hierbij aan. Taak Holland Rijnland moet aanvullen waar sub-regio’s 
gezamenlijke behoefte hebben. Graag inzicht in financiële consequenties. Ook consequenties voor 
aanpalende terreinen zoals woningbouw en Hart van Holland meenemen. Dus eerst ambtelijk 
verdiepen en onderbouwen. 
Leiden: positieve grondhouding maar mist ambtelijk advies. Veel onderzoekskosten terwijl er al veel 
onderzoek beschikbaar is. Lijkt te zwaar opgetuigd. 
Katwijk: coördinatie van Holland Rijnland op sub-regio’s nodig. Bedrijven werken niet met sub-regio’s, 
dus staar je daar niet blind op.  
Noordwijkerhout: graag beter ambtelijk voorbereiden. Sub-regio Duin & Bollenstreek moet inhaalslag 
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maken. Er moet wel een idee zijn over onze inbreng in Holland Rijnland-verband. Functie Holland 
Rijnland is wel heel erg wezenlijk. 
Nieuwkoop: positieve grondhouding.  
Alphen aan den Rijn: voorkeur naar flexibel regionaal bedrijventerreinendocument met aandacht voor 
kansen in de sub-regio aangevuld met online tool voor mogelijkheden per doelgroep voor juiste bedrijf 
op de juiste plaats. Adviespunt 1 akkoord, 2 niet. Neem de tijd om plan van aanpak aan te scherpen 
na sub-regionaal schriftelijke consultatie. 
 
Voorzitter vat samen: gemaakte opmerkingen van portefeuillehouders meenemen en in ambtelijk 
overleg deze in het concept-stuk verwerken. Naar aanleiding daarvan voor de zomer schriftelijke 
ronde voor akkoord op plan van aanpak.  

05 Rondvraag en afsluiting onderdeel 
economie 

We nemen van afscheid van Inge Nieuwenhuizen. Dank van woord voor samenwerking de afgelopen 
7 jaar. 

 Onderdeel Leefomgeving Algemeen 
Voorzitter: Arno van Kempen  

06 Mededelingen/Ingekomen 
stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ 
Uitgegane stukken/Verslagen  
Voorstel:  de besluitenlijst van het 
portefeuillehouderoverleg Ruimte van 15 
februari 2017 vast te stellen. 
 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE 
Voorzitter: Arno van Kempen  

07 Mededelingen, ingekomen stukken en 
uitgegane brieven 

Terugkoppeling bestuurlijke overleggen Doorsteek Rotte-Rijn-Vliet, Nationaal park Hollandse duinen  
Bestuurlijk Overleg Doorsteek Rotte Rijn Vliet 
Het overleg vond op 5 april plaats. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om de kansen voor 
het doortrekken van de Rotte naar de Oude Rijn en de Vliet zowel ruimtelijk als economisch te 
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onderzoeken. Tijdens het overleg kwamen o.a. aspecten “als over de bestuurlijke grenzen heen 
kijken” en “hoe kun je de regio aantrekkelijker maken” aan de orde. Er gaan drie ateliers plaatsvinden, 
namelijk op 16 mei, 4 juli en 7 september. Op 16 mei is er inloopbijeenkomst waarbij iedereen welkom 
is (informatie en uitnodiging zijn al verzonden). Op 5 juli komen de bestuurders weer bij elkaar. 
 
Nationaal Park  Hollandse Duinen  
Op 7 april zijn de bestuurders tijdens een ontbijt bij elkaar geweest. Het is van belang dat de 
ontwikkeling van het nationaal park aansluit op het Groenprogramma van Holland Rijnland en 
ontwikkelingen in onze regio. Tijdens het overleg is het belang van het imago van het park voor de 
regio, de verbindingen tussen natuurgebieden, bereikbaarheid en de historische rijkdom benadrukt. 
Dunea heeft een verzoek neergelegd bij Holland Rijnland voor een bijdrage aan de proceskosten van 
€ 80.000 voor een periode van twee jaar (2x 40.000,-). Op dit moment wordt gezocht naar de 
financiering van deze bijdrage. De betrokken gemeenten zijn hiervoor benaderd door de 
portefeuillehouder Natuur, Landschap en Recreatie van Holland Rijnland.    
Noordwijkerhout: graag reactie op financieringsverzoek. Gemeente Noordwijkerhout en Noordwijk 
hebben ieder een bijdrage toegezegd. Misschien kan dit anderen over de streep trekken. 
Noordwijkerhout wil de gemeenschappelijkheid onderstrepen. Oproep aan Oegstgeest en 
Voorschoten dit ook te doen, zij liggen ook in dit gebied. 
Katwijk: wil ook gaan bijdragen ad 2 x € 5000,-. Hoe zitten Holland Rijnland en Leiden hier in? 
Leiden: gaat ook bijdragen maar wil nog even kijken naar de verdeling. 

08 Presentatie Water recreatie netwerken Jaap Brouwer van Waterrecreatie Nederland geeft een presentatie over de economische potentie van 
waterrecreatie in Holland Rijnland/randstad. In het Hollands Utrechts Plassengebied-Blueport, tussen 
de Metropoolregio’s MRDH en de MRA, liggen veel kansen om het recreatief vaarwegenetwerk in 
combinatie met de Hollandse Banen (slow lanes) in attractieve zin te verbeteren. Dit gebied vergroot 
de leefbaarheid van de Hollandse steden en heeft een enorme economische potentie om te fungeren 
als recreatieve/toeristische ‘backbone’ in de Randstad. Zoals zojuist bij het onderdeel economie is 
aangegeven gaat er ook gestart worden met het opstellen van een Samenwerkingskaart 
Waterrecreatie voor Zuid Holland, waarbij Holland Rijnland pilot is.  
Reacties: 
K&B: er is al overleg met HUP-gemeenten, wat biedt Holland Rijnland voor meerwaarde? Jaap 
Brouwe: versnellen van proces en andere gemeenten die nog niet in HUP aangehaakt zijn de 
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mogelijkheid bieden aan te haken. Sommige thema’s gaan over grenzen van HUP heen. Is op deze 
manier besproken met voorzitter HUP (Kees van Velzen, Teylingen).  
Noordwijkerhout: bijeenkomst 27 juni met name ambtelijk  
Bloeiende Bollenstreek: samenwerkingsovereenkomst programma getekend. Uitvoering kan van start. 
Eén van de parels is Haarlemmertrekvaart. Afstemmen waar nodig.  

09 Groenprogramma 
Voorstel: Het DB te adviseren over bijgaand 
AB-voorstel aangaande de volgende 
beslispunten: 
I. Kennis te nemen van de wens van het 

Algemeen bestuur om tot verdere 
harmonisatie van de verantwoording van 
groenprojecten te komen en het DB 
gevraagd heeft hier uitwerking aan te 
geven. 

II. Te constateren dat de harmonisatie 
verantwoording groen projecten vorm 
moet worden gegeven met de betrokken 
landschapstafels en de landschapstafels 
een systematiek hanteren die aansluit op 
voorwaarden van het Regionaal 
Groenprogramma 2010-2020 van 
Holland Rijnland 

III. Te constateren dat nadere afspraken 
over verantwoording in overleg met de 
landschapstafels opgenomen kunnen 
worden in de toekomstig af te sluiten 
Uitvoeringsovereenkomsten tussen de 
landschapstafels en Holland Rijnland 

IV. De constateringen onder punt 1 en 2 ter 
kennisgeving  te agenderen in het PHO 

Leiderdorp: Leiderdorpse projecten zitten er goed in. Akkoord met voorstel. 
Noordwijkerhout: punt 7 ligt binnen beslissingsbevoegdheid van AB. Rest niet. Wel akkoord. Bedragen 
voor opleveringsbewijs en financiële verantwoording gelijk trekken naar € 50.000,- Schrappen 
bepaalde voorbeelden in tekst biodiversiteit. Hier moet over andere voorbeelden nagedacht worden. 
De volgende tekstuele wijzigingsvoorstellen zijn schriftelijk nagezonden: Beslispunt 5 bijlage 2 
Handleiding Verantwoording- en accountantscontrole: Akkoord, echter: 
 Graag de handleiding aanpassen aan huidige regelgeving/geldstromen. 
 Handhaaft Holland Rijnland de regels rond de medefinanciering van de grondverwerving, nu dit 

niet meer te vergelijken is met een regeling POP via de provincie? 
 Graag aanpassen: grenzen “opleveringsbewijs” en “financiële verantwoording” gelijk trekken naar 

€ 50.000. 
 Vanuit Noordwijk (heeft wethouder Fles ook gemaild aan De Ouden):Tijdens het AB van Holland 

Rijnland van december 2016 heeft portefeuillehouder Den Ouden de woorden van Gerben van 
Duin bevestigd om de uren, gemaakt na het definitief ontwerp, gelijk te trekken met de afspraken 
van de werkzaamheden van het ingenieursbureau van de gemeente Leiden (waar Holland 
Rijnland aparte afspraken mee heeft). Dit komt niet terug in voorleggend stuk. Noordwijk ziet dit 
graag meegenomen in het voorliggende stuk. 

 Katwijk maakte ook melding dat in die gemeente een gemeentelijke ingenieursdienst 
werkzaamheden verricht rond bestek en aanbesteding. 

 Graag nader overleg en opname hiervan in de Handleiding. 
 In de handleiding staat op meerder plaatsen een verwijzing naar pagina 17, die echter niet 

bestaat in de handleiding. Graag aanpassen. 
Beslispunt 7 doelstelling biodiversiteit toevoegen via partiële herziening richting AB: 
Akkoord, echter: 
 Er is geen mede financiering uit het RIF mogelijk voor nieuwbouw en restauratie van gebouwen 
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Leefomgeving en het AB van Holland 
Rijnland (bijlage 1) 

V. In te stemmen met de handleiding 
Verantwoording- en accountantscontrole 
behorend bij het Regionaal 
Groenprogramma 2010-2020 (bijlage 2).

VI. Kennis te nemen van het memo 
voorwaarden voor particuliere 
initiatiefnemers van projecten (bijlage 3) 

VII.  Onder voorbehoud van een positief 
advies van het PHO Leefomgeving (d.d. 
10 mei), het AB te vragen om in te 
stemmen met de eerste partiele 
herziening Regionaal Groenprogramma 
2010-2020, zoals geformuleerd in het 
addendum (bijlage 4) met als oogmerk 
de doelstelling biodiversiteit toe te 
voegen. 

en dit moet ook zo blijven. Dit maakt dat ook het bevorderen van nestpannen niet bij de 
doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma past.  

 Graag schrappen uit de nieuw toe te voegen doelstelling: “- bevorderen van nestpannen in 
pannendaken bij restauratie en nieuwbouw”  

 Eventueel toe te voegen:  
o Maatregelen om de natuurlijke inrichting te stimuleren van grasland (voor weidevogels) 

en bollenland (voor akkervogels); 
o Maatregelen om de waterkwaliteit en de waterflora en -fauna te stimuleren/verbeteren; 
o Inrichting zogenaamde overhoeken en perceelranden als natuur. 

 
Kaag en Braassem: professionaliseringsslag in groenprogramma, met name m.b.t. de verantwoording. 
Niet doorslaan in verantwoordingsprotocollen maar concentreren in doelmatig inzet voor goede 
projecten waarbij geld in de natuur terecht komt. Akkoord met voorstel. 
Leiden: sluit zich aan bij Kaag en Braassem. Zijn bezig met projecten in de steigers te zetten. Verder 
blij met thema biodiversiteit geeft ruimte om daar mee aan de slag te gaan. 
Katwijk: bijlage 2 verantwoordingsprotocol over inzet eigen uren ingenieursbureau Leiden. Deze 
afspraak geldt niet alleen voor Leiden? Claudia de Kort: alleen Leiden heeft een eigen 
ingenieursbureau. Andere gemeenten besteden dit uit en betalen daar de rekening. Katwijk: bij 
Valkenburgse meer zijn ook eigen mensen in gezet, dus speelt bij meer gemeenten. Ook in Noordwijk 
speelt dit. Hier moet dus nader naar gekeken worden: gelijke monniken, gelijke kappen. 
 
Voorzitter: stuk wordt met inbegrip van gemaakte opmerkingen vastgesteld. 

 ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN  
Voorzitter: Evert Jan Nieuwenhuis  

10 Mededelingen, ingekomen stukken en 
uitgegane brieven 

I01 Concept-beleidsbrief regionale afspraken ‘wonen en vliegen’ 20 Ke contour Schiphol 
Toelichting: Deze brief is gericht aan de gemeenten in onze regio die binnen de 20 Ke contour zijn 
gelegen. Te weten: Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen, Leiden, Oegstgeest, Nieuwkoop en Kaag en 
Braassem. Vraag aan de betreffende gemeenten is om rekenschap te geven – door middel van een 
beleidsregel – van het feit dat bouwen binnen de 20Ke in gemeenten onder voorwaarden wordt 
toegestaan. In de brief wordt ook ingegaan op de voorgeschiedenis. Ter kennisname voor de 
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gemeenten die niet zijn aangehaakt. 
Desgewenst kan er in een volgend PHO een presentatie worden gegeven over de stand van zaken 
over alle ontwikkelingen rondom Schiphol. Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt dit per email 
gesondeerd. Noordwijkerhout: bezetting van dit PHO is teleurstellend. Graag door Holland Rijnland 
belang van deze bijeenkomsten bij de gemeenten nogmaals onder de aandacht brengen. 
 
I02 Jaarverslag Urgentiecommissie 2016 
Ter kennisname. Is door DB vastgesteld en voor kennisgeving aangeboden aan de Beleidscommissie 
woonruimteverdeling op vrijdag 12 mei 
 
I03 Verslag werkbezoek woningmarktregio 
Ter kennisname (verslag voor gebruik binnen Holland Rijnland). 
 
M01 Vaststelling beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logies-gewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek: Het betreft een versnelde procedure voor transformatie van 
bestaand vastgoed naar huisvesting voor arbeidsmigranten die logies-gewijs gehuisvest worden. In de 
beleidsregel staat nauwkeurig omschreven welk vastgoed wel en niet in aanmerking komt. De 
beleidsregel is niet bedoeld voor tijdelijke huisvesting in flex-gebouwen. Daarvoor geldt de reguliere 
procedure voor woningbouwplannen. Er wordt een gesprek met de gedeputeerde voorbereid om te 
verkennen welke provinciale knelpunten er liggen voor realisatie van flex-gebouwen. Gemeenten die 
hier input op willen leveren kunnen zich melden bij Frans de Lorme van Rossem van Holland Rijnland. 
 
M02 rapportage 2016 Woningnet: deze is nog niet ter bespreking geagendeerd omdat hij eerst wordt 
besproken in de beleidscommissie woonruimteverdeling d.d. 12/5 en het ao wonen d.d. 18/5. De 
rapportage 2016 woningnet zal op de regiomiddag van 30/8 geagendeerd worden  in het perspectief 
van de regionale woonagenda. 

 ONDERDEEL VERKEER EN VERVOER   
Voorzitter: Arno van Kempen 

11 Mededelingen/Ingekomen 
stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ 

I01 Brief Rocov over Openbaar Vervoer: De brief is aan alle Raden in de regio gestuurd. Regionaal 
wordt niet op de brief gereageerd. Gekeken wordt of enkele van de vermelde onderdelen 



 
Nr. Agendapunt Besluit 

Uitgegane stukken/Verslagen betrokken kunnen worden bij de uitwerking van de OV visie. 

I02: Brief GS Zuid-Holland Inpassing Rijnlandroute: Brief is ter kennis name 
 
I03 Brief Procesaanpak regionale gebiedsagenda’s en de herijking van de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017: In het vorige portefeuillehouderoverleg is door de heer Fisser van de 
provincie bij het punt  knelpuntenanalyse kort ingegaan op het voornemen van de provincie om in 
samenspraak met de regio's een gebiedsagenda per regio op te gaan stellen.  Hier aan gekoppeld 
gaat de provincie in gesprek met de regio's over de toekomst van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-
Holland. Het komende jaar is voor deze subsidieregeling aangemerkt als een overgangsjaar. 
inmiddels is gestart met de uitvraag van projecten die voor het komende jaar voor subsidie kunnen 
worden aangemeld. De gesprekken over toekomstige aanpassingen zullen via de reguliere 
overleggen in de regio's verlopen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
dienaangaande.  
Momenteel werkt de provincie aan de herijking van de subsidieregeling mobiliteit. Een van de 
voornemens tot wijziging betreft een meer onderling (regio en provincie) afgewogen en integrale 
aanpak van de projecten die voor subsidie aangemeld worden. De provincie onderzoekt of 
ontschotting binnen de onderdelen van de subsidieregeling mogelijk kan worden gemaakt. 
Momenteel zijn verder geen vorderingen te melden.  

M01 Stand van zaken stationsgebied Leiden 
Robert Strijk geeft de stand van zaken van dit proces. Op basis van plan van aanpak is na 
overleg met betrokken partijen een participatieplan opgesteld: hoe gaan we richting november op 
zoek naar keuze tussen twee varianten van busstation aan stads- of zeezijde. Regiogemeenten 
via Holland Rijnland aangelijnd op dit proces. Andere dossiers verknoopt met dit proces, dus 
belangrijk snel de juiste keuze te maken.  
 
M02 Verkeersveiligheid 
Dennis Salman is afwezig. Namens hem wordt gemeld dat op  19 april jl. een bijeenkomst met 
ambtenaren/wethouders van Duin- en Bollenstreek heeft plaatsgevonden over de regionale en lokale 
projecten. Hierbij lieten alle wethouders verstek gaan (zonder afmelding!). Zo’n bijeenkomst zal 
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binnenkort ook in de Leidse Regio plaatsvinden. 
 
M03 Overzicht voortgang projecten (de stoplichtennotitie): in het voorjaar wordt dit overzicht altijd 
geactualiseerd. Nu de knelpuntenanalyse met een uitvoeringsprogramma wordt voorbereid is 
afgesproken het projectenoverzicht vooralsnog niet te actualiseren. Mogelijk wordt afhankelijk van de 
knelpuntenanalyse voor een andere vorm gekozen.  
 

12 Beheer regionale verkeers- en milieukaart 
Holland Rijnland 
Voorstel:  
I. Kennis te nemen van de uitwerking van 

de inrichting van het beheer van de 
RVMK zoals beschreven in bijgaand 
memo en zoals gevraagd in het 
portefeuillehouderoverleg Verkeer en 
Vervoer van november 2015; 

II. In principe in te stemmen met de 
voorgestelde inrichting van het beheer 
van de RVMK zoals beschreven in 
bijgaand memo inclusief de daarin 
opgenomen structurele financiële 
bijdrage per gemeente; 

III. De gemeente Leiden te vragen om op 
basis van dit voorstel de transitie te 
regelen waaronder het aangaan van 
samenwerkingsovereenkomsten met de 
deelnemende gemeenten en de 
provincie Zuid–Holland. 

Toelichting: In de bedragen is het gebruik/toepassing van de RVMK niet is 
inbegrepen. De gemeente Alphen aan den Rijn deelt niet mee in de kosten aangezien zij geen 
deel uitmaken van de RVMK. In het ambtelijk overleg hebben enkele gemeenten aangegeven 
niet te weten of zij de bijdrage nog geregeld krijgen. Dit punt is in enkele gevallen te laat voor de 
kadernota’s. . Tot de takendiscussie binnen Holland Rijnland maakte deze bijdrage voor de 
RVMK deel uit van de begroting van Holland Rijnland. Bij de bezuinigingen is dit bedrag komen 
te vervallen. 
Reacties: 
Voorschoten: goed voorstel. Gemeente staat onder toezicht maar gaat niet meer over eigen begroting. 
Intentie om deel te nemen, maar provincie besluit over inzet middelen. 
Nieuwkoop: voordeel om deel te nemen. Stemt in met het voorstel. 
Noordwijkerhout: stemt in met het voorstel. Vindt het wel vreemd dat we deze move gemaakt hebben.  
Oegstgeest: wel akkoord, op het financiële na, Nog niet meegenomen in perspectiefnota, dus nog 
geen toezegging op beschikbaarheid financiële middelen. 
Erik Kiers licht toe: betreft een principeakkoord. Met dit voorstel wordt het beheer nu een keer goed 
geregeld zodat op lange termijn het goedkoper is dan we nu doen. Leiden neemt dan beheer over. 
Gemeenten maken zelf samenwerkingsovereenkomst met Leiden vanaf 2018. Er is dus nog tijd om 
het financieel in eigen huis te regelen. 
Actualisatie was altijd een lang traject omdat beheer niet goed geregeld was. HR heeft kennis niet in 
huis. Daarom beleggen bij partij die dat wel heeft. HR is platform voor gemeentelijke afstemming 
hierover. 
 
Het PHO  stemt in met het voorstel. 
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13 Rapportage Trends en Knelpunten Holland 
Rijnland,  op weg naar een mobiliteits-
agenda 
Voorstel:  
I  meningsvormend te discussiëren over de 
actiepunten; 
II  in te stemmen met de rapportage 
 

Tijdens het vorige PHO is gevraagd naar het vervolg. Aan de rapportage is een actiepuntenlijst/ 
overzicht met uitvoeringslijnen als bijlage gevoegd. Vraag die voorligt aan het PHO of het PHO 
zich herkent is dit overzicht. Een aantal onderdelen wordt in het kader van de integrale 
lobbyagenda opgepakt en een deel zal als onderdeel van een mobiliteitsagenda worden 
uitgewerkt. Aan de rapportage is alleen een managementsamenvatting toegevoegd. Indien het 
PHO positief reageert wordt het totaal vastgesteld door het DB.  
Reacties: 
Leiderdorp: er is een thema-avond geweest met grote belangstelling vanuit maatschappelijk 
middenveld. Heeft dit nog geleid tot wijzigingen? Nee, dit wordt meegenomen in de uitwerking van de 
actiepunten. Leiderdorp is akkoord met het stuk. 
Rijkswaterstaat: als er vragen zijn over Rijkswegen dan kunnen we daar voor benaderd worden en 
kunnen we in dit PHO daarop een bijdrage leveren 
 
Het PHO stemt in met de rapportage. 

14 14 Plan van aanpak OV-visie 
Voorstel: 
I Meningsvormend te discussiëren over 
het plan van aanpak 
II In te stemmen met het plan van aanpak 
OV-visie 
 

Het PHO heeft de vorige keer het volgende besluit genomen: 
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."  
 
Het plan van aanpak dat Leiden had opgesteld voor de eigen sub-regio is nu vertaald naar een 
aanpak voor de regio’s en sub-regio’s.  
Reacties: 
Leiderdorp: in raadswerkgroep discussie over betrokkenheid Holland Rijnland. In Holland 
Rijnland-stukken moet rol en relatie Holland Rijnland expliciet geduid worden. Akkoord met 
voorstel. 
Voorschoten: akkoord. Voorkeur voor niet inhuren en de financieel goedkoopste oplossing. 
Nieuwkoop: akkoord. Aandachtspunten: behoud bestaande buslijnen en aansluiting diverse 
concessiegebieden. Vervoer kan niet ophouden bij concessiegrens. Voordat keuze over inhuur 
gemaakt wordt inzicht over kosten en werkzaamheden nodig. 
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Noordwijkerhout: geen nieuwe OV-visie, maar voortborduren op vorige. Financiële inzet en tijd 
zoveel mogelijk beperken.  
Oegstgeest: akkoord met plan van aanpak. Voorkeur voor externe inhuur, maar geen zicht op 
kosten die niet duidelijk zijn en geen dekking voor is. Dit is het tweede voorbeeld waarbij we HR 
te ver hebben uitgekleed waardoor we elke keer de portemonnee moeten trekken. Is dat wel 
handig? Zo gaat de portemonnee het beleid bepalen. Externe inhuur om zeker te zijn van 
professionaliteit. Graag overzicht van alle projecten die vandaag op de agenda staan waar 
gemeentelijke middelen voor nodig zijn. 
Kaag en Braassem: eens met opmerking van Oegstgeest over collecteren van gemeentelijke 
middelen per project. 
Leiderdorp: ook in sub-regio’s kijken naar taken die wel of niet bij Holland Rijnland belegd 
moeten zijn. 
Oegstgeest: los van taken en financiën, gemeenten hebben er belang bij dat regio een serieuze 
gesprekspartner is voor provincie. 
 
Voorzitter neemt voorgaande de opmerkingen mee naar het Dagelijks Bestuur. 
PHO stemt in met plan van aanpak. Kijk naar de kosteninzet en informeer PHO over de hoogte 
daarvan. 

15 Regionaal Verkeer en Vervoer Plan 
De actualisatie van het RVVP kan op 
verschillende manieren vorm gegeven worden. 
In de notitie worden drie mogelijke varianten 
genoemd. 
 
Voorstel: een keuze tussen te maken uit variant 
1, 2 of 3. 
 

Bij de bespreking van het speerpunt knelpuntenanalyse in het Dagelijks Bestuur is de vraag 
gesteld of het RVVP uit 2002 nog wel actueel is. Na lezing is door Holland Rijnland 
geconcludeerd dat het RVVP een update kan gebruiken. In het ambtelijk overleg is aangegeven 
dat HR voornemens is een partiele herziening te maken. Het AO heeft vervolgens twijfels geuit 
of dat voldoende is. Om die reden is bijgaande gespreksnotitie gemaakt. Gevraagd wordt een 
voorkeur voor keuze 1, 2 of 3 uit te spreken. 
Reacties: 
Oegstgeest: voorkeur voor optie 2, optie 1 zou kunnen. 
Leiden: optie 1. 
Katwijk: optie 2. Net nieuwe ISG en Hart van Holland komt er aan dat benut kan worden. 
Noordwijkerhout: optie 1. 
Nieuwkoop: optie 1. 
Voorschoten: 2, beperk kosten externe inhuur. 
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Kaag & Braassem: optie 1. 
Leiderdorp: optie 1. 
 
Besluit: Start met optie 1, als blijkt dat het niet zonder externe inhuur kan dit pas na ambtelijke 
sondering doen. 

16 Rondvraag Geen vragen. 

 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving van Holland Rijnland van 30 augustus 2017. 
 

de secretaris,       de voorzitter, 


