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BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 24 april 2014 

 
 
Aanwezig:  T.P.J. Bruinsma, R.A. van Gelderen, H.J.J. Lenferink (voorzitter), J.B Uit den Boogaard, , M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar,  
                   J. Wienen, R. van Netten (secretaris) C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau),  
 
 
Nr. Agendapunt Besluit 

01  Opening en vaststelling agenda  

02 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 10 april 2014 
Voorstel: vaststellen besluitenlijst  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 
uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 

Voorzitterschap PHO’s 
De heer Wienen zal het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 
en Ruimte voorzitten.  
De heer Vissers zit Verkeer en Vervoer voor. 
Mevrouw Van Gelderen zit Sociale Agenda voor. 
De heer Lenferink zit Bestuur en Middelen voor. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen. 

04 Terug- en vooruitblik overleggen  
Voorstel: bespreken. 

Geen opmerkingen 

05 
 
 
 

Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net 
Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport 
Duin- en Bollenstreek  
(vast agendapunt) 

Geen opmerkingen 
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06 Zienswijze regio Holland Rijnland op ontwerp-provinciaal 
inpassingplan RijnlandRoute (OPIP) 

  Beslispunten: 
1. Bijgaande concept zienswijze op het ontwerp-

provinciaal inpassingplan RijnlandRoute (OPIP) vast te stellen 
en te versturen als regionale reactie; 

2. De vastgestelde zienswijze ter kennis te brengen 
aan Gedeputeerde Staten van Zuid -Holland, het 
portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer en de 
betrokken grondgemeenten. 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat in reactie ook verwezen 
wordt naar diverse gemeentelijke reacties op deze OPIP. 
Hoofdlijn is dat regio groot belang hecht aan realisatie van de 
Rijnlandroute. 
Maar verzoekt de provincie zich nadrukkelijk in te spannen om met nog 
open staande geschilpunten met de betrokken grondgemeenten, zoals 
met de gemeente Katwijk, eruit te komen. 
Zodat deze punten die bij de inpassing behoren in het uiteindelijke 
Provinciale Inpassingsplan wel opgelost te zijn.  
 
Mandaat aan de portefeuillehouder om de brief aan te passen.. 

07 HOV Leiden – Leiderdorp  
       Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het rapport “HOV-corridor Leiden – 
Leiderdorp, simulatie in Aimsun”;  
2. Te constateren dat voor een overzichtelijk bedrag een 

verantwoorde invoering van R-net op deze corridor 
mogelijk is;  

3. Het rapport aan te bieden aan de gemeenten Leiden en 
Leiderdorp in het kader van LAB071 met daarbij de 
aanbeveling om met de provincie Zuid-Holland in gesprek te 
gaan over het vervolg;  

4. De gemeenten Leiden en Leiderdorp aan te bieden om 
indien gewenst het vervolgproces te ondersteunen. 

Akkoord met voorstel, met dien verstande dat t.a.v. financiën nog 
overleg zal moeten plaatsvinden. 
De tijdwinst levert exploitatievoordeel op. Dit leidt op termijn tot een 
voordeel voor de provincie. Overleg met de gedeputeerde is logische 
vervolgstap. 
 
 

08 Uitvoering Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten  
   Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van bijgevoegd advies voor het 
Portefeuillehoudersoverleg Ruimte. 

Akkoord met voorstel. 
Bij bespreking in 't portefeuillehoudersoverleg zal expliciet aandacht 
moeten zijn of elke gemeente de principe intentie heeft zich aan 
gezamenlijk beleid/spelregels te conformeren en daar handhaving op 
toe te passen. 
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09 Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland  
          Beslispunten:  

1. In te stemmen met het oprichten van een Gebiedsfonds 
groenblauwe diensten Holland Rijnland op basis van de 
uitgangspunten  (bijlage 1);  
2. In navolging van het DB-besluit op 4 juli 2013, het 
beheer van boerenlandpaden als eerste op te pakken in het 
Gebiedsfonds;  
3. Het Groene Klaver Collectief i.o. te verzoeken een offerte 
in te dienen voor het beheer van boerenlandpaden in 
Holland Rijnland voor de periode van 2015 – 2022, passend 
binnen de uitgangspunten;    
4. Het Bestuurlijk Overleg Natuur en Landschap advies te 
vragen over het organisatiemodel Gebiedsfonds en de 
offerte van het Groene Klaver Collectief i.o. alvorens dit 
voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.   

Akkoord met voorstel. Met dien verstande dat t.a.v. beslispunt 3 
juridische toets plaatsvindt. De vraag is of met 't oog op 
aanbestedingsregels volstaan kan worden om slechts bij één 
organisatie offerte aan te vragen. 
Portefeuillehouder heeft mandaat dit af te hechten. 
 
T.a.v. de hoofdlijn; 
in essentie onderschrijft het Dagelijks Bestuur dit plan en de 
ontwikkelrichting. Tevens stelt het Dagelijks Bestuur vast dat er nog 
onduidelijkheden zijn die uitwerking behoeven. 
 
Zo zal de portefeuillehouder t.a.v. de governance met meer uitgewerkt 
voorstel komen. Wie neemt het initiatief tot de stichting? Hoe vindt 
selectie bestuursleden plaats, e.d. 
Vraag is ook welke rechtspersoon de uiteindelijke aanbesteding cq 
opdrachtverstrekking doet. 

10 Reo-advies Meerburgerpolder 
         Beslispunten: 
 1. Kennis te nemen van de nieuwe aanvraag voor een                    
REO-advies van de  gemeente Zoeterwoude over de ontwikkeling 
van 4.000 m² detailhandel in de  Meerburgerpolder. 
2. Alvorens te beslissen advies te vragen aan het 
portefeuillehoudersoverleg Economische zaken op 14 mei 2014. 

Het DB stelt vast dat op deze manier geen positief advies afgegeven 
gaat worden vanwege een te grote marktruimte. Het is verstandig om 
uit de impasse met de buurgemeente te komen. Daarna kan een 
definitief voorstel gedaan worden.  
 
Mandaat aan portefeuillehouder om het stuk aan te passen in die zin 
dat vanuit de regio gezien de voorkeur uitgaat naar een oplossing voor 
de impasse en de verwachting uit te spreken dat die gevonden kan 
worden in een detailhandel structuur.  



 

                                                                                                     4                                                                       

11 Aanwijziging bezwarencommissie en benoeming leden  
           Beslispunten: 

1. De commissie voor de bezwaarschriften 
Huisvestingszaken Holland Rijnland aan te wijzen als 
adviescommissie in de zin van artikel 7:13 Algemeen wet  
    bestuursrecht voor de behandeling van de 
bezwaarschriften op grond van de Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland en klachten op grond van artikel 4  
    lid 2 van de Huisvestingswet voor zover het betreft 
bezwaarschriften en klachten van inwoners van de subregio 
Leiden; 
2. Als voorzitter van de onder 1 genoemde commissie te 
benoemen voor een periode van vier jaar: mw. A.C. de 
Bruijne; 
3. Als plaatsvervangend voorzitter van de onder 1 
genoemde commissie te benoemen voor een periode van 
vier jaar: de heer M.J. Heule; 
4. Als leden van de onder 1 genoemde commissie te 
benoemen voor een periode van vier jaar: 

a. De heer G. Boogaard; 
b. Mw. H.H.M. Donker-Smit; 
c. Mw. L. Schouwenaars; 
d. Mw. J. Wijte 

Akkoord met voorstel 
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12 Normenkader behorende bij jaarrekening 2013 Holland 

Rijnland 
          Beslispunten 

1. In te stemmen met het normenkader voor de jaarrekening 
2013, zoals deze is verwoord in de bijlage. 

2. Het normenkader 2013 ter kennisneming bij de het AB 
jaarverslag te voegen op de vergadering van 25 juni 2014 

Akkoord met voorstel 

13 Rondvraag en Sluiting Komende vergaderingen staan gepland op 8 en 22 mei. 
De inschatting is dat er slechts beperkt aantal agendapunten zal zijn 
en dat het de vraag is of quorum aanwezig is. 
Besloten wordt om in voorkomende gevallen besluiten schriftelijk aan 
leden Dagelijks Bestuur voor te leggen. 
En dat de vergaderingen op 8 en 22 mei komen te vervallen. 

 
Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 5 juni 2014  

 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten              H.J.J. Lenferink  
 


