
BESLUITENLIJST (conceptversie 2.1) 
Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 6 november 2013 
 

Aanwezig: 

gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra 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 Rijnwoude:  de heer F.V. Ketel 
gemeente Katwijk  de heer I.G. Mostert gemeente Teylingen:  de heer L.J.P. v.d. Zon 
gemeente Leiden:  de heer R. Strijk gemeente Voorschoten:  mevrouw I.C.J. Adema - Nieuwenhuizen 
gemeente Leiderdorp: de heer H.L. Zilverentant gemeente Zoeterwoude: mevrouw M.H.J.C. Ates-Snijdewind 
gemeente Lisse: mevrouw C. Kroon Holland Rijnland:  de heer J.B. Uit den Boogaard (voorzitter) 
gemeente Nieuwkoop:  mevrouw T. Veninga Holland Rijnland:  de heer H. Stapper (secretaris) 
gemeente Noordwijk:  de heer B. Brekelmans Holland Rijnland: de heer S. Bremmer (verslag) 
 
Afwezig: 
mevrouw J. Haanstra, gemeente Oegstgeest (mkg) en de heer G.J. Dazler, gemeente Boskoop (mkg) 
 
 
nr. onderwerp voorstel advies / besluit 

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

ling van de agenda 
 Welkom door de voorzitter, de heer Uit den Boogaard. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

02 
 

Totstandkoming werkbedrijf  1. Het PHO constateert dat de ar-
beidsmarktregio in de Participatie-
wet de opdracht krijgt om samen te 
werken in een (virtueel) werkbe-
drijf. De voorbereiding moet op 
korte termijn opgepakt worden. 

2. De samenwerking zal op bestuurlijk 
en op ambtelijk niveau vorm moe-
ten krijgen 

Het PHO stemt in met aangepaste beslispunten. 
 
De heer de Haan meldt, dat bestuurlijk vooroverleg geleid heeft tot 
wijziging van de beslispunten. De heer de Haan benadrukt, dat het bij 
het werkbedrijf niet gaat om een fysiek bedrijf, maar meer een werk-
tafel, deze tafel moet leiden tot afspraken tussen ondernemers, over-
heid en onderwijs op het niveau van de arbeidsmarktregio. Het is van 
belang dat mandaat in de arbeidsmarktregio gereld wordt. centrum-
gemeente Leiden wordt nu aangesproken door Ministerie, maar heeft 
geen mandaat. 
Operationele uitvoering blijft in de subregio’s 
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3. Het PHO geeft de ambtelijke orga-
nisatie de opdracht om een scenario 
te ontwerpen voor het (virtuele) 
werkbedrijf waarover het PHO op 5 
febr 2014 kan spreken 

4. Bij het ontwerpen van een scenario  
wordt uitgegaan van subregionale 
uitvoering. Uitgangspunt bij het 
ontwerp is dat regionaal wordt sa-
mengewerkt waar dit een meer-
waarde heeft boven de subregiona-
le samenwerking.  

5. Bij de voorbereiding van een scena-
rio wordt zowel de beleidskant als 
de uitvoering betrokken.  

6. De gemeente Leiden (die in de ar-
beidsmarktregio HR de rol van cen-
trumgemeente heeft) neemt het 
voortouw bij de voorbereiding van 
het scenario 

7. 7. In de periode tot 5 febr. krijgt de 
ambtelijke voorbereidingswerk-
groep ook de opdracht om alert te 
blijven op de signalen uit Den Haag 
en waar nodig al vóór 5 febr. het 
PHO te informeren. 
 

Meerwaarde voor regionale thema’s is gelegen in: 
- inhaken op banen die in het kader Sociaal Akkoord ter be-

schikking zijn gesteld 
- sectorplannen 
- ESF middelen 

Vragen/opmerkingen vanuit het pho: 
- hoe ligt de relatie met 3D, hoe is de verhouding met stuur-

groep 3D 
- hoe ligt relatie met Social return 

De heer de Haan antwoordt, dat dwarsverbindingen met andere de-
centralisaties van belang zijn. Voor de aansturing kan dit gremium be-
nut worden. Het pho is een platform met veel personele unies. In 
stuurgroep 3D kan ook werk aan de orde komen. 
In het voorstel voor pho 5 februari zal dit nader uitgewerkt worden. 
Social return is een belangrijk aandachtspunt. Het biedt mogelijkhe-
den banen voor mensen tot afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. 
Het is van belang da afspraken, die in het kader van het convenant 
Bouwen en opleiden gemaakt zijn, nagekomen worden. 
De heer Uit den Boogaard deelt mee, dat jaarverslag convenant Bou-
wen en opleiden 6 november in begeleidingscommissie aan de orde 
komt. Het jaarverslag Bouwen en opleiden wordt aan het pho van 5 
februari 2014 aangeboden. 
 
 
 

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN  
 
03 Mededelingen, ingekomen 

stukken en uitgaande brieven  
Mededelingen: 
M.1. Afmeldingen 

M.1. Zie lijst afwezigen 
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M.2. Terugkoppeling uit Stuurgroep 
Oostvlietpolder 
M.3. Terugkoppeling uit DB inzake dis-
cussie over detailhandel 
M.4. Stand van zaken Biobased Eco-
nomy 
M.5. Stand van zaken Holland Space 
Cluster 
 
Ingekomen stukken 
I.1.Brief van provincie met terugkoppe-
ling uit REO-voorzittersoverleg 18 sep-
tember (ter bespreking -zie pt 08) 
I.2. Conceptvergaderschema 2014 (ter 
kennisneming) 
 
Uitgaande brieven 
Geen stukken 

 

M.2. De publicatie van het Ontwerp Provinciale Structuurvisie met be-
trekking tot het schrappen van de Oostvlietpolder en het planologisch 
mogelijk maken van Veenderveld 2 liggen tot en met 27 november op 
het provinciehuis ter inzage. 
 
M.3. DB heeft aan ook PHO Ruimte advies gevraagd over het wel of 
niet voeren van een fundamentele discussie over de detailhandel.  
 
M.4. Geen nieuwe ontwikkelingen; onderwerp komt terug in het vol-
gende PHO EZ 
 
M.5. Minister Kamp heeft tijdens zijn bezoek aan ESA-ESTEC op 4 no-
vember het werkprogramma voor het Holland Space Cluster in ont-
vangst genomen en hierop positief gereageerd. Er is inmiddels een 
bestuur voor het gevormd voor het Holland Space Cluster. De komen-
de tijd wordt een werkorganisatie ingericht en bijbehorende budgetten 
geregeld. In het volgende PHO EZ wordt een voorstel voorgelegd 
 
M.6 (extra). Mevrouw Ates meldt, dat de Kroon (Minister van I&M) het 
verzoek van de provincie om delen van het bestemmingsplan Oost-
hoek / Rijneke Boulevard te vernietigen niet ontvankelijk heeft ver-
klaard.  
 
M.7 (extra). De heer Strijk meldt, dat hij namens de gemeente Leiden 
lid is geworden van de zgn. Europatafels. Initiatieven voor Europese 
subsidies kunnen via hem worden ingebracht door de gemeenten.   
      
I.1. Brief is inmiddels door de werkelijkheid achterhaald. Behandeling 
in GS is uitgesteld tot 25 november 2013. 
     

04 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 
18 september 

Ter vaststelling 
 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld  
 
 

05 Detailhandel 
 

a. Detailhandel Meerburgerpolder 
Gevraagd wordt het verzoek van de 

a. Detailhandel Meerburgerpolder 
Na een toelichting door mevrouw Ates en vindt een discussie plaats 
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gemeente Leiderdorp te bespreken en 
het Dagelijks Bestuur hierover een ad-
vies te geven.  

  
 
 
b. Splitsing winkelpand op WOOON 
Gevraagd wordt het verzoek van de 
gemeente Zoeterwoude te bespreken 
en het Dagelijks Bestuur hierover een 
advies te geven.  
 

over de wenselijkheid van deze ontwikkeling.  
Advies aan DB: niet instemmen met verzoek, tenzij blijkt dat er geen 
ontwrichtende werking voor de bestaande supermarkten is te ver-
wachten. Advies aan Zoeterwoude om hierover in gesprek te gaan met 
gemeenten Leiderdorp en Leiden.  
 
b. Splitsing winkelpand op WOOON 
Advies aan DB: instemmen met verzoeken, aangezien er het past bin-
nen de regionale afspraken over het PDV-beleid en het volgens de 
provinciale Verordening Ruimte is toegestaan. 

06 Rondvraag en sluiting van dit 
deel van de vergadering 
 

 Geen vragen. 

 
PHO ECONOMISCHE ZAKEN / RUIMTE 
 
07 Economische stimuleringskan-

sen 
Kennis te nemen van de presentaties 
visies en hierover een richtinggevende 
discussie te voeren.  
 

Er wordt kennis genomen van de presentatie door de heer J. Vermeer, 
voorzitter VOA over het Ondernemingshuis "Iflow" in Alphen aan den 
Rijn en de film over de ontwikkelingskansen voor de Greenport Duin- 
en Bollenstreek. Ook worden over beide presentaties enkele vragen 
gesteld. 
   

08 Onderzoek kwaliteit bedrij-
venterreinen   

Voorstel: 
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijn-
land te adviseren in te stemmen met 
het concepteindrapport. 

Conform advies besloten.  
Het verslag van de bijeenkomst op 16 oktober is nagenoeg gereed en 
wordt binnenkort verspreid. Hier is ook een actielijst aan toegevoegd. 

09 Provinciale visie Ruimte en 
Mobiliteit 

Belangrijkste bespreekpunten op EZ-
gebied zijn: 
 
Bedrijventerreinen: 
Provincie wil functiemenging toestaan 
op bedrijventerreinen voor categorie 1- 
en 2-bedrijven en vraagt de regio's een 

Doel van de bestuurlijke tafel op 8 november is het overbrengen van 
onze ideeën zonder daarin uitputtend te zijn. In het PHO Ruimte is de 
regionale gesprekslijn behandeld. Het is geen zienswijze.  
 
Punten die aan de orde kwamen om mee te nemen op 8 november: 
- Algemeen gevoel was dat de VRM een goede filosofie heeft (meer 

ruimte voor gemeenten), maar dat het misgaat bij de invulling 
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overzicht te maken met bedrijventer-
reinen die de komende 10 jaar getrans-
formeerd worden of hiervoor in aan-
merking komen. 
 
Kantoren:  
Provincie wil strek schrappen in de 
planvoorraad en REO-voorzitters heb-
ben daarbij gekozen voor middenvari-
ant van de drie sturingsmogelijkheden. 
Dit betekent dat de regio's gelegenheid 
hebben om binnen 1 jaar met een plan 
te komen om de eigen planvoorraad te 
verminderen. 
 
Detailhandel:  
Wel / niet  opnemen van de PDV-locatie 
noordelijke Bollenstreek  
 

daarvan (meer regels en zaken waarvan de provincie iets moet vin-
den). Uitgangspunt zou zijn ' ja, mits' -beleid van provincie, maar 
het blijft of wordt nog sterker een 'nee, tenzij' -beleid 

- Overgangsperiode voor vigerend beleid ontbreekt, wat onwenselijk 
is. 'Schuif bestaande afspraken tussen overheden, maar ook met 
derden, niet meteen ter zijde', is de boodschap. 

- Sturen op BSD (Bestaand Stads- en Dorpsgebied) i.p.v. rode con-
tour klinkt aardig als je daarmee gemeenten meer vrijheid geeft 
voor eigen ruimtelijke invulling, maar tegendeel is het geval. Op-
nieuw dreigt sturing op aantallen. Vastgestelde bestemmingsplan-
nen zouden moeten worden herzien met alle mogelijke planschade-
claims tot gevolg. Neemt de provincie die risico's op zich? 

- Provincie verwacht maatschappelijke tegenprestatie voor bouwen 
buiten of nabij BSD. De mogelijkheden daarvoor worden sterk over-
schat. Bovendien is nog niet duidelijk wat de provincie exact ver-
langt. 

- Focus ligt te zeer op grootstedelijk gebied in Zuid-Holland, terwijl 
relatie met metropoolregio Amsterdam nauwelijks aan de orde is. 
Randstad als netwerk van verschillende mate van verstedelijking 
wordt niet gezien door PZH. 

 
Holland Rijnland heeft de annotatie voor 8 november nog aangepast 
n.a.v. dit overleg, en tevens toegestuurd aan de provincie zodat ook 
de gedeputeerde hier kennis van kan nemen. 

10  Rondvraag en sluiting   
 

 
 
Volgende vergadering Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken:  
5 februari 2014 in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn (of het Ondernemingshuis) 
  
 
Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken  
   
nr. PHO EZ Onderwerp Wie? Wanneer? 
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