BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei 2013
Aanwezig:

H.J.J. Lenferink (voorzitter), M. Vissers, H.B. Eenhoorn, J.B. uit den Boogaard, R.A. van Gelderen, J. Wienen, C. Wassenaar
R. van Netten (secretaris), C. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Afwezig:

Nr.

Agendapunt

Besluit

01

Opening en vaststelling agenda

02

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 25 april 2013
Voorstel: vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

03

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

Geen opmerkingen

04

Terug- en vooruitblik overleggen
Voorstel: bespreken.

Het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 19 juni a.s. is
geannuleerd.
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Nr.

Agendapunt

Besluit

05

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

Overeenkomsten HOV-ZHN-net zijn getekend. Een bijzonder moment.
T.a.v. noordelijke ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek wordt
door beide provincies de communicatieparagraaf aangepast.

05a

Bestuurlijke overeenkomsten RIF/RijnlandRoute
(stukken worden nagezonden)

Rijnlandroute: tussen de provincie en Katwijk vindt nog overleg plaats
over de exacte invulling. Er is sprake van constructief overleg. Het
zorgvuldig verwerken van de uitkomsten van dit overleg vraagt de
nodige tijd en inspanning. Hierdoor ligt er op dit moment nog geen
concept AB-voorstel.
Het Dagelijks Bestuur acht het niet opportuun de bestuurlijke
overeenkomsten en de Beheerverordening RIF onder tijdsdruk ter
besluitvorming aan de gemeenten voor te leggen. Besluitvorming in
het AB van juni is daardoor niet realistisch.
Besloten wordt hiervoor een extra vergadering van het Algemeen
Bestuur in september te organiseren (Dagelijks Bestuur 4 juli a.s).
Aan de portefeuillehouder wordt mandaat verleend de tekst voor een
brief met daarin actuele procesinformatie aan de gemeenten vast te
stellen.
ACTIE RUAG:
Brief opstellen waarin aan de gemeenten wordt aangegeven wat de
stand van zaken is in het proces en dat de provincie nog niet alle
overeenkomsten met de grondgebonden gemeenten heeft gesloten.

06

Quickscan alternatieve locaties bedrijventerrein
Oostvlietpolder

Voor kennisgeving aangenomen.
Portefeuillehouder wordt verzocht vervolgstappen in beeld te brengen
die nodig zijn om (op termijn) te komen tot daadwerkelijke realisatie
van de alternatievel locatie.
Hoe in beeld te krijgen welke (gezamenlijke overheids)partij bereid is
te gaan trekken aan deze ontwikkeling. Zodat op ' t moment dat de
markt aantrekt de ontwikkeling op gang kan komen.
ACTIE RUIMTE:
I.o.m. Jan kijken hoe hier invulling aan te geven.
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07

Afronding beleid met betrekking tot de PDV-locaties in
Holland Rijnland
Beslispunten:

Besluit

Dit voorstel is een resultante van een reeds langer lopende discussie in
het portefeuillehoudersoverleg economische zaken. En dat dit voorstel
op brede steun in het portefeuillehoudersoverleg economische zaken
kan rekenen (de gemeente Voorschoten heeft te kennen gegeven niet
1. Kennis te nemen van het rapport "Strategie voor
akkoord te gaan met de toevoeging bij 2b v.w.b. 'al in de gemeente
detailhandel op perifere locaties in Holland Rijnland”.
2. In te stemmen met de volgende acties ter versterking van zijn gevestigd').
de zeven clusters voor perifere detailhandel in Holland
Rijnland:
a. Vestiging van kleinere speciaalzaken (< 1.000 m² bvo)
binnen het thema woninginrichting toe te laten;
b. Vestiging of substantiële uitbreiding van perifere
detailhandel niet toe te staan buiten de clusters voor
perifere detailhandel, tenzij het winkels met
primair een lokaal verzorgingsgebied betreft en al in de
gemeente zijn gevestigd;
c. Winkels in volumineuze artikelen en in de sectoren
Hobby, Sport & Spel en Bruin- en witgoed, die groter zijn
dan 1000 m² bvo, maar formeel buiten de
definitie van de provinciale verordening vallen, toe te laten
indien er - na toepassing van de Ladder voor duurzame
verstedelijking in de bestaande winkelcentra geen
geschikte ruimte is (Zie voor een nadere specificatie van
de sectoren bijlage 1).
3. De procedure met betrekking tot de beoordeling van
aanvragen in overeenstemming te brengen met de
bovenstaande beslispunten 1a tot en met 1c.
4. De onder punt 2 genoemde procedure schriftelijk ter
kennis brengen van de gemeenten in Holland Rijnland met
het verzoek deze procedure te volgen.

Het Dagelijks Bestuur constateert dat:
- dit voorstel een beleidsmatig karakter heeft en dat besluitvorming
door het Algemeen Bestuur hierover dan ook gewenst is;
- bij de weging van dit voorstel naast economische aspecten ook
regionaal ruimtelijke aspecten een rol spelen. En dat naast advisering
door het portefeuillehoudersoverleg economische zaken ook het
portefeuillehoudersoverleg ruimte de gelegenheid moet krijgen te
adviseren.
Besloten wordt aan het Algemeen Bestuur een voorstel voor te leggen
met daarin enerzijds dit voorstel vanuit het portefeuillehoudersoverleg
economische zaken. En het alternatief om aan te sluiten bij de kaders
van de provinciale structuurvisie.
Hoe als samenwerkende gemeenten met dit soort problematiek om te
gaan, en zeker als het gaat om beleidsmatige zelfbinding vraagt dat
expliciete besluitvorming. Waarbij ook uitgesproken wordt regionaal
gemaakte afspraken als individuele gemeenten na te leven.
Dit AB-voorstel zal ter advisering aan een gezamenlijk
portefeuillehoudersoverleg economische zaken en ruimte.

ACTIE RUIMTE:
Voorstel voor het Algemeen Bestuur voorbereiden.
08

Beleid met betrekking tot perifere detailhandel in Holland Voor kennisgeving aangenomen.
Rijnland
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09

Agenda Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2013

Het agendapunt inzake de bestuursovereenkomsten en de
Beheerverordening RIF vervalt en wordt geagendeerd in een extra
vergadering van het Algemeen Bestuur halverwege september.
De volgorde van de agendapunten wijzigen. De begroting 2014 naar
voren halen.
Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is
toegezegd dat in een brief van het Dagelijks Bestuur aan de colleges
zal worden aangegeven dat mocht in de loop van 2013 al duidelijkheid
gaan ontstaan over financiele effecten toekomstdiscussie Holland
Rijnland (#Kracht15), dat dan daarvoor een begrotingswijziging zal
worden opgesteld.
Aan de portefeuillehouder wordt mandaat verleend om de tekst van de
brief aan de raden vast te stellen.
Daarnaast zijn in het portefeuillehoudersoverleg diverse vragen gesteld
waar antwoorden op zijn toegezegd.
Portefeuillehouder heeft mandaat de afhandeling van deze vragen voor
zijn rekening te nemen.
ACTIE MBC:
Brief voorbereiden en aan portefeuillehouder voorleggen
(ondertekening voorzitter/secretaris).
Openstaande acties pho afhechten zoals afgesproken.

10
10a

AB-voorstel Vervolg Holland Rijnland Biobased
AB-voorstel Programma Holland Space Cluster
Ter Vaststelling

Akkoord met voorstel met dien verstande dat de conclusie t.a.v. advies
portefeuilehouders gewijzigd wordt.
Er is ruimte te verkennen welke initiatieven clusterniveauoverstijgend
zijn en daar te kijken hoe op de schaal van Holland Rijnland samen te
werken.
ACTIE RUIMTE: zin corrigeren in overleg met de portefeuillehouder
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Besluit

11

Nota van Uitgangspunten aanbesteding concessie
treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016
Beslispunten:
De reactie op de Nota van Uitgangspunten aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vast te stellen.

Akkoord met voorstel.

10

Rondvraag en Sluiting

Verschillende DB-leden rapporteren dat er flinke ergernis is geweest
over de nazendingen bij de portefeuillhoudersoverleggen tot het niveau
dat bepaalde onderwerpen niet meer behandeld konden worden.
Nazendingen staan haaks op de afspraken uit Boeien en Binden.
Agendapunten moeten voorbereid kunnen worden binnen de
gemeenten.
Uitgangspunt voor verzending van stukken is de afgesproken
verzendtermijn. Uiteraard moet voorkomen worden dat spoedeisende
zaken niet kunnen worden nagezonden. Of dat een
portefeuillehoudersoverleg spreekt over door de actualiteit ingehaalde
voorstellen.
In voorkomende gevallen moet uiteraard de mogelijkheid bestaan om
dan documenten na te zenden. Daarbij dan expliciet motivatie aan te
geven. Plus aangeven dat het portefeuillehoudersoverleg zelf bepaald
of over de nagezonden stukken gesproken kan worden.
ACTIE: secretarissen pho's e.a.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 6 juni 2013
de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink
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