
(concept) BESLUITENLIJST (versie 2) 

Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 14 mei 2014 

 

Aanwezig: 

gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P van As gemeente Noordwijkerhout: H.de Jong  

gemeente Hillegom: de heer A.Th. van Rijnberk gemeente Oegstgeest:  

gemeente Kaag en Braassem: de heer F. Schoonderwoerd gemeente Teylingen:   

gemeente Katwijk  de heer W. van Duijn  gemeente Voorschoten:  mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen 

gemeente Leiden:  de heer R. Strijk gemeente Zoeterwoude: de heer T. de Gans  

gemeente Leiderdorp: de heer J. Gardeniers  Holland Rijnland:  de heer J. Wienen (plv voorzitter) 

gemeente Lisse: de heer C. Ruigrok Holland Rijnland:  de heer H. Stapper (secretaris) 

gemeente Nieuwkoop:  mevrouw T. Veninga Holland Rijnland: de heer S. Bremmer (verslag) 

gemeente Noordwijk:   Holland Rijnland:  De heer P. Duijvensz 

 

Afwezig: 

De heer K. Wassenaar (gemeente Leiderdorp), gemeente Oegstgeest,  de heer L.v.d Zon (gemeente Teylingen) en gemeente Noordwijk 

 

nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

 

PHO ECONOMISCHE ZAKEN / SOCIALE AGENDA 

 

01 Opening, welkom en kennis-

making 

 De heer Wienen opent als voorzitter a.i. de vergadering omdat de heer 

Uit den Boogaard sinds gisteravond gene wethouder en ook geen DB-

lid meer is. Er volgt een korte vorstelronde. 

 

02 

 

Voorbereiding werkbedrijf  Gertru Diender verzorgt presentatie over de stand van zaken Partici-

patiewet en voorbereiding Werkbedrijf (zie presentatie). Vanuit pho 

wordt aandacht gevraagd voor het goed informeren en betrekken van 

werkgevers. De subregionale werkgeversservicepunten worden bij de 

vormgeving van het werkbedrijf betrokken. 

 

PHO ECONOMISCHE ZAKEN  

 

03 Vaststellen van de agenda  

 
 

Mededelingen  

M 1. Afmeldingen  
 

M.2 Dit is de derde keer op rij dat de 

 

M.1 Zie boven. 
 

M.2 Er wordt nog één keer geprobeerd of de heer de Jonge een pre-



Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 14 mei 2014 
 

2 

nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

heer De Jonge afzegt. Aan PHO vragen 

of men hem opnieuw wil uitnodigen. 

 

M.3 Ontbijtbijeenkomst bondgenoot-

schap Geletterdheid Holland Rijnland  

 

 

 

Ingekomen stukken 

I 1. Brief van provincie inzake Deca-

thlon 5 maart 2014 

 

I 2. Brief van de gemeente Zoeterwou-

de d.d. 24 maart 2014 inzake detail-

handel in de Meerburgerpolder  

sentatie kan geven in het volgende PHO. Anders wordt er naar een al-

ternatief gezocht. 

 

M.3 Op 4 juni is er van 8.30 tot 11:00 een ontbijtbijeenkomst van het 

Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland. De wethouders Eco-

nomische zaken zijn hiervoor ook welkom, omdat zij ook bij de onder-

tekening van het convenant betrokken waren. De uitnodiging wordt 

doorgestuurd naar de portefeuillehouders.   

 

I 1. Wordt ter kennisgeving aangenomen 

 

 

I 2. Wordt besproken bij agendapunt 7.  

05 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 

5 februari 2014 

 De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. In het volgen-

de PHO EZ zal de heer te Beest opnieuw een presentatie verzorgen 

over het regionale belang van de Universiteit Leiden. 

06 Wat speelt er regionaal op 

economisch gebied  

Kennis te nemen van de notitie en de 

presentatie en hierover met elkaar een 

richtinggevende discussie te voeren.  

 

De heer Wienen meldt dat het DB behoefte heeft aan een regionale 

discussie over versterking van de winkelcentra en pdv-locaties.  

Het gaat er daarbij om te verkennen of er naast de perifere detailhan-

del ook voor de grotere detailhandelsontwikkelingen beleid kan wor-

den opgesteld, dat als paraplu kan dienen voor op te stellen subregio-

nale detailhandelsvisies. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 

komt met het voorstel richting het PHO EZ hoe dit aangepakt kan 

worden.  

De portefeuillehouders zien kansen voor toerisme en recreatie. Ver-

binding kust en binnenstad Leiden en aansluiting vaarnetwerken zijn 

hierin interessante thema’s, maar dit moet vooral subregionaal wor-

den aangepakt. Voor een van de volgende PHO’s worden de trekkers 

uit de subregio’s gevraagd hun aanpak op toerisme en recreatie te 

presenteren. In eerste instantie om kennis te delen en vandaaruit te 

kijken waar samengewerkt kan worden.  

07 Detailhandel: Verzoek ge-
meente Zoeterwoude inzake 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijn-
land te adviseren over de nieuwe aan-

De heer De Gans ligt toe dat het niet gaat om 4.000 m² detailhandel,  
maar om een bestemmingsplan waarin 2.000 m² bij recht wordt toe-
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nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

detailhandel Meerburgerpolder 

 

vraag van de gemeente Zoeterwoude 

voor de ontwikkeling van 4.000 m² de-

tailhandel in de Meerburgerpolder. 

gevoegd en met een wijzigingsbesluit nog eens 2.000 m². Hiervoor zal 

het REO opnieuw om advies worden gevraagd. Gemeente Leiderdorp 

heeft geen bezwaar tegen deze ontwikkeling. De heer Strijk merkt op 

dat de grootschaligheid van deze ontwikkeling niet in verhouding staat 

tot het aantal nieuwe woningen in het plan en de verplaatsing van de 

supermarkt in het centrum van Zoeterwoude. De heer De Gans en de 

heer Strijk ondernemen op korte termijn een laatste poging om er 

alsnog uit te komen. Mocht dit niet lukken dan zal het Dagelijks Be-

stuur van Holland Rijnland een besluit moeten nemen over het REO-

advies. 

08 Rondvraag en afsluiting van 

dit deel  

  

  

 

PHO ECONOMISCHE ZAKEN / RUIMTE 

 

09  (concept) Nota van beant-

woording Visie Ruimte en Mo-

biliteit 

Voorstel: 

Bespreken van de Nota van Beant-

woording om na te gaan in hoeverre de 

zienswijze heeft geleid tot aanpassing 

van de VRM en of er nog beïnvloe-

dingsmomenten nodig zijn in het pro-

ces. 

 

De nota van beantwoording van de VRM geeft nog reden voor een re-

gionale reactie. Op de volgende punten zal de regio reageren tijdens 

de inspraak op 21 mei:  

- Aandacht voor kennisas Dordrecht-Leiden  in De Zuidvleugel. In de 

VRM wordt is veel aandacht voormetropoolregio minder  voor de eco-

nomische uitstraling  en regionale ruimtelijke activiteiten in de andere 

delen van de as. 

- Benoemen van het voorbarige stempel ‘anticipeerregio’ en het be-

noemen van de leefbaarheid in de kernen 

- Aandacht voor het opnemen van de ruimtelijke reservering voor de 

Noordelijke Randweg Rijnsburg  

- Valkenburg: de bemoeienis van de provincie met de exacte invulling 

van deze woningbouwlocatie  

- Zorgen over Leidsenhage uiten, aangezien dit wel een erg grote uit-

breiding is van een winkelcentrum dat aan onze regio grenst 

 

Ambtelijk wordt nog nagegaan in hoeverre de wijzigingsbevoegd-

heid/uitwerkingsbevoegdheid van de gemeente nu wijzigt met de 

nieuwe VRM en of dit een punt meegenomen dient te worden in de in-
spraakreactie. 
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nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

Ook wordt bezien of zinvol is om in te spreken over het punt van plan-

schade   

 

 

Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken: 1 oktober 2014 in het gemeentehuis van Leiderdorp 

  

 

Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken  

   

nr. PHO EZ Onderwerp Wie? Wanneer? 

1 

2 

 

3 

 

4  

 

5  

05-02-2013 

14-05-2014 

 

14-05-2014 

 

14-05-2014 

 

14-05-2014 

Dhr de Jonge (TU Delft) uitnodigen voor een presentatie over detailhandel 

Afstemming tussen de heer Strijk en de heer de Gans over detailhandel 

Meerburgpolder 

Voorstel op welke wijze invulling te geven aan regionaal detailhandelsbeleid in 

Holland Rijnland  

Presentaties over subregionale aanpak toerisme en recreatie en verkennen 

samenwerkingsmogelijkheden 

Presentatie van de heer te Beest van de Universiteit van Leiden over belang 

universiteit voor de regio 

Holland Rijnland 

De heren Strijk en De 

Gans  

Holland Rijnland 

 

Holland Rijnland 

 

Holland Rijnland 

Pho 1 oktober 2014 

zo spoedig mogelijk 

 

Pho 1 oktober 2014 

 

nader te bepalen 

 

Pho 1 oktober 2014 

 


