
BESLUITENLIJST (ambtelijke conceptversie 3) 
Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 5 februari 2014 
 

Aanwezig: 

gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P van As gemeente Noordwijkerhout: de heer J.C.F. Knapp 
gemeente Hillegom: de heer A.Th. van Rijnberk gemeente Oegstgeest:  
gemeente Kaag en Braassem: de heer A.J.M van Velzen gemeente Teylingen:  de heer L.J.P. v.d. Zon 
gemeente Katwijk  de heer I.G. Mostert gemeente Voorschoten:  mevrouw I.C.J. Nieuwenhuizen 
gemeente Leiden:  de heer R. Strijk gemeente Zoeterwoude: mevrouw M.H.J.C. Ates-Snijdewind 
gemeente Leiderdorp: de heer H.L. Zilverentant Holland Rijnland:  de heer J.B. Uit den Boogaard (voorzitter) 
gemeente Lisse: mevrouw C. Kroon Holland Rijnland:  de heer H. Stapper (secretaris) 
gemeente Nieuwkoop:  mevrouw T. Veninga Holland Rijnland: de heer S. Bremmer (verslag) 
gemeente Noordwijk:  de heer B. Brekelmans Holland Rijnland: De heer R. Sturm (agendapunt 6) 
 
Afwezig: 
mevrouw J. Haanstra, gemeente Oegstgeest (mkg),  
 
nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN / SOCIALE AGENDA 
 
01 Opening, welkom en vaststel-

ling van de agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

02 
 

Presentatie jaarverslag con-
venant bouwen en opleiden 

Kennis te nemen van het jaarverslag 
convenant bouwen en opleiden 

Twee leerlingen van de bouwopleiding in Leiden bieden het eerste 
exemplaar van het jaarverslag aan. 
De voorzitter roept de deelnemende gemeenten op de afspraken in 
het convenant Bouwen en opleiden na te komen. Het is nodig extra in-
spanningen te leveren. 
De heer De Haan benadrukt dat het noodzakelijk is om bij projecten 
leerlingen in te schakelen. De leerlingen kunnen anders de opleiding 
niet afronden en er gaat vakmanschap verloren. 
De heer De Haan vraagt of bij het volgend jaarverslag ook een lijst 
kan komen van geplaatste leerlingen in het kader van Social Return. 
Nu is er alleen een lijst van leerlingbouwplaatsen. De voorzitter zegt 
dit toe. 
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03 Plan van aanpak voorberei-
ding werkbedrijf 

1. Instellen van een Bestuurlijk Over-
leg Werk met vertegenwoordiging 
van subregio’s en UWV. Het voor-
zitterschap van het Bestuurlijk 
Overleg Werk te beleggen bij de 
centrumgemeente  Leiden. In het 
bestuurlijk overleg worden zo snel 
mogelijk werkgevers-als werkne-
mersvertegenwoordigers opgeno-
men. Voor de werkgeversvertegen-
woordiging wordt gezocht naar een 
vertegenwoordiger per subregio, 
zodat verbinding met de subregio 
gewaarborgd is. Voor de werkne-
mersvertegenwoordiger wordt ge-
zocht naar een regionale invulling. 

2. Instellen van het Management 
Overleg Werk, bestaande uit de 
huidige leden van het Afstemmings-
team Werkgeversdienstverlening 
Holland Rijnland (hoofden werk en 
inkomen gemeenten, SW-
directeuren en regiomanagement 
UWV). 

3. Uit te spreken dat het de voorkeur 
heeft, dat het Management Overleg 
met een vaste voorzitter gaat wer-
ken, die door het Management 
Overleg benoemd wordt. 

4. Het aanstellen van een kwartierma-
ker voor de periode april-december 
2014 voor circa 480 uur. De wer-
ving van de kwartiermaker aller-
eerst binnen de kring van Holland 
Rijnland in te vullen, waarbij geldt 

De heer De Haan verzorgt toelichting. Informatie van de Werkkamer 
geeft aan, dat het Werkbedrijf minder vormvrij zal worden. Werkge-
vers en werknemers moeten in het bestuur worden opgenomen en er 
worden basisfunctionaliteiten geformuleerd, die het Werkbedrijf uit 
moet gaan voeren. Het traject wordt voorbereid met de heren Mostert 
(Duin-en Bollenstreek), Stegeman (Rijnstreek), De Haan (Leidse re-
gio) en Verschoor (UWV). 
De heer De Roon verwoordt namens de Bollen 5 gemeenten een aan-
tal kanttekeningen: 
 Wetgeving en uitkomst Werkkamer is nog onduidelijk, wordt er 

niet te voortvarend ingezet. 
 Wat is het mandaat van het bestuurlijk overleg. 
 Voorbereiding Werkbedrijf maakt deel uit van 3D. Kan deze voor-

bereiding niet binnen 3D blijven. 
 Kan bestuurlijk voorzitter 3D of bestuurlijk voorzitter arbeidsmarkt 

niet het voorzitterschap gaan vervullen. 
 Gaat de kwartiermaker niet te snel van start en het is niet duide-

lijk waar precies kwartier op gemaakt moet worden.  
 Zorgen om beleidsmatige component Werkbedrijf. Hoe gaat dat 

ingevuld worden. 
De heer Wassenaar geeft namens Oegstgeest aan, dat dekking kwar-
tiermaker niet voorzien is en vraagt hoe proces bestuurlijk kortgeslo-
ten wordt. 
Dhr De Haan antwoordt: 
 Stukken van de Werkkamer zijn al vastgelegd, behandeling van de 

Participatiewet is deze weken in de Tweede Kamer. Het is juist van 
belang nu langs UWV en andere instituties te gaan om te zorgen 
dat toegezegde banen van het Sociaal Akkoord ingevuld kunnen 
gaan worden. 

 Mandaat van het bestuurlijk overleg gaat niet verder dan mandaat 
van dit Portefeuillehoudersoverleg in het kader van de platform-
functie. Zijn inzet is nauw op te trekken met bestuurlijke verte-
genwoordigers van Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek. Oegst-
geest kan via lijnen Leidse regio en Mare Groep op de hoogte blij-
ven en inbreng leveren. Bestuurlijk overleg zal terugkoppelen naar 
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dat de aan te trekken kwartierma-
ker niet betrokken is bij de uitvoe-
rende partijen op het terrein van 
werk en inkomen. 

 

het Portefeuillehoudersoverleg  
 Centrumgemeente heeft op basis Suwi voortrekkende rol in vor-

ming Werkbedrijf. 
 Kwartiermaker moet gaan zorgen, dat werkgevers en werknemers 

aangehaakt gaan worden en zorgen dat structuur opgezet wordt, 
zodat banen ingevuld kunnen gaan worden. Juist nu moet tempo 
gemaakt worden. 

 Binnen werkplan 3D is dekking voor kwartiermaker voorzien. 
 Beleidsinbreng zal aan Afstemmingsteam gelinkt moeten worden.  
De voorzitter ondersteunt het betoog van de heer De Haan. Het is van 
belang nu tempo te maken. 
De heer De Roon vraagt of er een omschrijving kan komen van de op-
gave van de kwartiermaker en of er een ureninschatting van de inzet 
kan komen. 480 uur is een slag in de lucht. Hij pleit voor een flexibele 
aanstelling. 
De voorzitter zegt toe dat het portefeuillehoudersoverleg een invulling 
van de opgave van de kwartiermaker en een uitgebreidere inschatting 
van hoe de uren te besteden, zal krijgen. 
De heer De Haan zegt toe het Portefeuillehoudersoverleg Arbeids-
markt vanuit het bestuurlijk overleg goed te informeren.  
Het portefeuillehoudersoverleg stemt in met de geformuleerde toe-
zeggingen en met de voorstellen.  

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN  
 
04 Mededelingen, ingekomen 

stukken en uitgaande brieven  
Mededelingen 
M.1 Afmeldingen  
 
M.2 Stand van zaken Holland Space 
Cluster  
 
M.3 De geplande presentatie door prof. 
Ir. H. De Jonge van de Technische Uni-
versiteit Delft over trends en ontwikke-
lingen in de detailhandel gaat om 

 
M.1 mevrouw J. Haanstra is verhinderd. 
 
M2. Onder leiding van het nieuwe bestuur wordt een werkorganisatie 
opgezet. Er vinden gesprekken plaats met diverse partijen die kunnen 
ondersteunen in de uitvoering.  
 
M.3 Prof. De Jonge kon niet aanwezig zijn in verband met een overleg 
met minister Blok. De presentatie wordt geagendeerd voor een vol-
gend portefeuillehoudersoverleg. 
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agenda technische redenen niet door.  
 
Ingekomen stukken  
I.1 Verslag van de bestuurlijke bijeen-
komst over de Visie Ruimte en Mobili-
teit op 8 november 2013 (ter kennis-
neming)  
I.2 Verslag van de bestuurlijke bijeen-
komst over de herstructurering van be-
drijventerreinen op 18 oktober 2013 
(ter kennisneming)  
 

 
 
 
I.1 Zie agendapunt 11 
 
 
 
I.2 Zie agendapunt 11 

05 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 
16 november 2013 

Ter vaststelling 
 

Bij agendapunt 5a moet staan de gemeente Zoeterwoude en bij agen-
dapunt 5b de gemeente Leiderdorp. De besluitenlijst wordt verder on-
gewijzigd vastgesteld.  
 

06 Vervolg werkconferentie be-
drijventerreinen 16 oktober 
2013 

Kennis nemen en bespreken van de 
voorstellen voor de aanpak van de her-
structurering van bedrijventerreinen. 

De heer Sturm licht de uitkomsten van de werkconferentie toe.  
Belangrijke conclusies uit deze werkconferentie zijn: 
a. zowel gemeenten als bedrijfsleven trekken het initiatief voor de 

herstructurering naar zich toe, maar hebben beide geen geld, 
waardoor er weinig gebeurd en ruimte wordt gewonnen. 

b. herstructurering moet bottom-up gebeuren in plaats van top-
down, waarbij moet worden uitgegaan van pandniveau in plaats 
van het hele terrein.  

Verschillende wethouders melden dat op het gebied van het faceliften 
van een bedrijventerrein wel degelijk mooie resultaten worden ge-
boekt. Onder meer door constructies zoals een BIZ, ondernemers-
fonds of Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Initiatief vanuit het be-
drijfsleven is in deze trajecten cruciaal. Door maatwerk lukt het soms 
om ook beperkte ruimtewinst te boeken door meer grond uit te geven, 
te verdichten of door forse subsidies die nu niet meer voorhanden zijn.  
Er is terughoudendheid bij de wethouders om in financiële constructies 
te stappen zoals een gezamenlijke exploitatie met het bedrijfsleven. 
Besloten wordt dat er vanuit Holland Rijnland een brief wordt opge-
steld over de problematiek rond de herstructurering van bedrijventer-
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reinen. De brief wordt verstuurd aan de colleges om mee te nemen in 
de collegeonderhandeling. Het college van Alphen aan den Rijn krijgt 
een kopie deze brief.  
 

07 Detailhandel 
a. REO-advies bp ’t Heen, 

Katwijk 
b. Voorstel aan Algemeen 

Bestuur over de afhech-
ting beleid PDV-locaties 
 

a. vervalt  
b. Het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland te adviseren in te stemmen 
met het voorstel aan het Algemeen Be-
stuur inzake de gemaakte afspraken 
over het beleid over perifere detailhan-
delslocaties. 
 

a. Katwijk heeft het verzoek voor een REO-advies ingetrokken, waar-
door dit agendapunt vervalt.  

b. Naar aanleiding van discussie over de brief van Voorschoten wordt 
in het voorstel bij punt 2.2 het woordje "en" vervangen door 
"en/of". Mevrouw Ates maakt bezwaar tegen deze wijziging omdat 
er hierdoor teveel ruimte ontstaat voor ontwikkelingen die niet 
passen in de gedachte van het regionale PDV beleid.  

08 Programma Holland Rijnland 
Biobased 2014 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijn-
land te adviseren in te stemmen met 
het programma Holland Rijnland Bioba-
sed 2014 

Akkoord met voorstel. 
De heer Van de Zon roept namens de zes Bollengemeenten op om ac-
tief de afstemming te blijven zoeken met andere initiatieven die inzet-
ten op de Biobased Economy. Bijvoorbeeld de activiteiten rond het In-
novatie en Demonstratie Centrum in Lisse. 
De heer Strijk meldt, dat de gemeente Leiden geen toezegging heeft 
gedaan voor een financiële bijdrage aan het project moderne verede-
lingstechnologieën voor bollen. Hier kan wel over gesproken worden. 
Het heeft daarbij de voorkeur om er in gezamenlijkheid met de ge-
meenten in de Bollenstreek naar te kijken. 
  

09  Rondvraag   Dit was de laatste PHO-vergadering in deze samenstelling. De voorzit-
ter bedankt de portefeuillehouders voor de goede samenwerking de 
afgelopen jaren. 
  

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN / RUIMTE 
 
10  Economische stimuleringskan-

sen 
Kennis te nemen van de presentatie en 
hier een discussie over te voeren 

De heer Te Beest, vice-voorzitter van het College van bestuur van de 
Universiteit Leiden geeft een presentatie over het belang van de uni-
versiteit voor de regio. In de regio Leiden is in het kader van Econo-
mie 071 een goede samenwerking gestart. De universiteit van Leiden 
wil graag ook met de grotere regio samenwerken. Belangrijke punten 
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voor de grotere regio zijn samenwerking op het gebied van Biobased 
Economy, Zorginnovatie, Space, woonklimaat, bereikbaarheid, stu-
denten- en PHD-huisvesting en bevorderen ondernemerschap. De 
heer Te Beest is een groot voorstander van een gezamenlijke investe-
ringsagenda en biedt aan om nogmaals terug te komen in een porte-
feuillehoudersoverleg na de gemeenteraadsverkiezingen om de nieuwe 
wethouders economie in te lichten.  
Naar aanleiding van een vraag van de heer van As zegt de heer Te 
Beest toe, dat er contact gezocht wordt om met Alphen aan den Rijn 
te praten over huisvestingsmogelijkheden voor studenten en PHD’s.  
 
De heer Strijk onderstreept dat het faciliteren van de Universiteit Lei-
den als economische motor niet door de gemeente Leiden alleen kan 
worden gedaan. Samenwerking hierin met de regio is cruciaal.  
 

11 Concept provinciale Visie 
Ruimte en Mobiliteit 

Bespreken van de concept zienswijze 
van Holland Rijnland op de provinciale 
Visie Ruimte en Mobiliteit en het DB 
adviseren over de definitieve zienswijze 

Algemeen: Voorzitter geeft aan dat het vermoeden dat er juist méér 
in plaats van minder controle door Zuid-Holland plaatsvindt dan voor-
heen, door gedeputeerde weersproken is. “Er worden echt minder be-
perkingen opgelegd”. Dit mag dan wel worden vastgelegd om juridisch 
naar te kunnen verwijzen. Tevens mag aandacht worden gevraagd 
voor de juridische procedures bij niet ontwikkelen van geplande loca-
ties en mogelijkheid tot het verhalen van planschade op de provincie.  
Tevens heeft gedeputeerde erkend dat het systeem dat in de Bollen-
streek wordt toegepast, goed functioneert en niet moet worden on-
dermijnd met de VRM. Voorzitter geeft verder aan dat de toon in de 
zienswijze wel stellig mag maar niet overdreven kritisch, om vooral 
constructief te blijven in de samenwerking. 
 
Meer specifiek worden de volgende zorgen algemeen gedragen en 
toegevoegd aan de regionale zienswijze op de VRM: 
- In bepalingen over ruimte voor detailhandel moet onderscheid wor-
den gemaakt in het type detailhandel; Grote uitbreidingen, gericht op 
niet dagelijkse boodschappen, vereisen provinciaal beleid. Kleine uit-
breidingen, gericht op dagelijkse boodschappen, vereisen dat niet. 
- de passage in VRM over ‘tegenprestatie’ mag een stuk helderder. 
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Deze roept nu verwarring op. 
- Het maken van beleid op een anticipeerregio in de Rijnstreek is on-
terecht. 
- De relatie met Schiphol mag er sterker in. 
- De zienswijze is op sommige punten abstract, terwijl voorbeelden 
meer duiding kunnen geven. 
- Duidelijkheid over de (recreatieve) mogelijkheden in gebiedscatego-
rie één, zoals Duin, Horst en Weide. 
- Zwaarwegende thema’s moeten met andere regio’s worden bespro-
ken, om zo gericht gehoor te kunnen vinden bij Provinciale Staten 
- In de VRM zijn kaarten en de status ervan soms onduidelijk of incon-
sequent. Deze moeten worden gecorrigeerd waar nodig en voorzien 
van toelichting. 
- Het agenderen van huisvesting van arbeidsmigranten wordt gemist. 
 

 
Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken: 14 mei 2014 in het stadhuis Leiden 
  
Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken  
   
nr. PHO EZ Onderwerp Wie? Wanneer? 
1 05-02-2013 Dhr de Jonge (TU Delft) uitnodigen voor een presentatie over detailhandel Holland Rijnland  Pho mei 2014 
 


