
 
 

 
    

   
    
    
  
  

   
 

  
 
 
 
 
   

 

  
 

 
 

 

  
 

  
 

 

 
 

Aanwezig: Gemeente 
Alphen aan den Rijn 
Alphen aan den Rijn 
Kaag en Braassem 
Katwijk 
Leiden 

 Leiderdorp 
Lisse 

 Nieuwkoop 
Nieuwkoop 
Noordwijk 
Noordwijk 
Noordwijk 
Noordwijkerhout 

VERSLAG PHO Economie en Leefomgeving d.d. 14-februari-2018 

Naam Gemeente Naam 
Ed de Leest Teylingen Bas Brekelmans 
Liesbeth Spies (voorzitter) 
Floris Schoonderwoerd 

Teylingen 
Voorschoten

Arno van Kempen 
 Hans Rasch 

Krijn van der Spijk Voorschoten Daan Binnendijk 
Robert Strijk Zoeterwoude Ton de Gans
Kees Wassenaar 
Cees Ruigrok Holland Rijnland Lotte van den Elsen (secretaris)
Paul Platen Holland Rijnland Claudia de Kort 
Annette Pietersen Holland Rijnland Frans de Lorme van Rossem 
Gerben van Duin 
Marie-José Fles 
Pieter-Jan Barnhoorn 
Henri de Jong 

Nr. Agendapunt Besluit 

01 Opening en vaststelling agenda 
01 Conceptagenda PHO Economie en Leefomgeving 14 februari 2018 

De agenda van 14 februari 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

02 Verslag 
02 Concept besluitenlijst PHO Economie en Leefomgeving 15 november 2018 

De besluitenlijst van 15 november 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

03 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen 
a) Mededelingen 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 

I. Reactie Alphen aan den Rijn op kadernota 2019 
c) Terugmelding externe bestuurlijke overleggen 

a) Mededelingen 
Themacafé 
De voorzitter heeft aandacht gevraagd voor het themacafé van Holland Rijnland 
op 21 februari 2018 met als thema: “Campagne voeren in begrijpelijke taal!”. 
Tijdens dit themacafé wordt het belang van het betrekken van laaggeletterdheid 
in partijprogramma’s en collegeakkoorden benadrukt. Campagnebureau BKB 
geeft een workshop campagnevoeren in begrijpelijke taal. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

  

Nr. Agendapunt Besluit 

Schiphol 
De raad van Teylingen heeft een motie aangenomen om de zorgen omtrent 
overlast Schiphol te agenderen voor de algemene vergadering van Holland 
Rijnland om zo een gezamenlijke strategie in de richting van Schiphol te bepalen. 
Wethouder van Kempen verzoekt derhalve om dit onderwerp te agenderen voor 
de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 maart 2018. Het voorstel is een 
brief over de toenemende geluidshinder te sturen aan de provincie namens 
Holland Rijnland, vooral ’s nachts. Hier is ook de omgevingsdienst Zuid-West bij 
betrokken. 

Paul Platen vraagt aandacht voor de verbinding met de campagne ‘geef stilte een 
stem’ vanuit de gemeente Nieuwkoop. 

Op 5 maart 2018 zal het symposium ‘een vlucht naar voren’ plaatsvinden in 
Bodegraven. Het programma zal beschikbaar worden gesteld. (ACTIE) 

Wethouder van Kempen is dankbaar voor de aangedragen suggesties. De 
verbinding zal worden gelegd. Er is ook verbinding gelegd met de 
omgevingsdienst Midden- en West-Holland. 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname 
Reactie Alphen aan den Rijn op kadernota 2019 
Het Algemeen Bestuur van 13 december 2017 heeft verzocht de 
(gemeente)raden in de gelegenheid te stellen om te reageren op de kadernota 
2019. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hier gebruik van gemaakt, zie 
ingekomen stuk. Voornemen is om het voorstel m.b.t. economie en 
leefomgeving, het onderwerp ‘slim organiseren van goederenvervoer over weg, 
water en spoor’ in de kadernota op te nemen. Dit zal verwerkt worden in de 



 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

  

Nr. Agendapunt Besluit 

definitieve kadernota 2019, zoals geagendeerd op het Algemeen Bestuur van 14 
maart 2019. De reactie m.b.t. jeugd is besproken in het PHO Maatschappij van 
14 februari 2018. 

c) Externe bestuurlijke overleggen 
Maandag 12 februari 2018 heeft in de regio midden holland, platform slappe 
bodems, over bodemdaling in het veenwijden-gebied plaatsgevonden. Hierbij 
waren twee ministers aanwezig. Er zijn procesafspraken gemaakt om tot een 
regiodeal te komen. Er zal op korte termijn een brief worden gestuurd over 
regiodeals. Vrijdag 16 februari 2018 wordt in de ministerraad een besluit 
genomen over regionale zaken. 

04 Conceptbegroting Holland Rijnland 2019 
De kadernota 2019 is op de regiodag van 15 november 2017 ter bespreking 
voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Formeel 
zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Holland Rijnland op woensdag 14 maart 2018.  

Het voorstel is kennis te nemen van het domein Economie en Leefomgeving in 
de conceptbegroting en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren 
op voordracht aan het Algemeen Bestuur op woensdag 4 juli 2018. 

04a Adviesnota conceptbegroting Holland Rijnland 2019 
04b Conceptbegroting Holland Rijnland 2019 

Verzoek is om de aandacht te richten op het eigen domein. Het totale financiële 
plaatje is nog onder voorbehoud en afhankelijk van de besluitvorming over de 
kadernota Holland Rijnland. 

Specifiek ten aanzien van biobased en greenports is opgemerkt dat in de 
kadernota is aangegeven dat deze twee zouden worden samengevoegd. In de 
begroting is dat nog niet goed verwerkt, daar is helaas een lege paragraaf 
biobased blijven staan. (ACTIE) 

Ingestemd is met het voorstel het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 
adviseren  de conceptbegroting voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 
Holland Rijnland op woensdag 4 juli 2018. 

05 Versnelling herstructureringswerkzaamheden Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft eind 2017 ingestemd met het 
versneld uitkeren van de resterende RIF-middelen voor de GOM, onder 
voorwaarde dat de zes bollengemeenten ook een substantiële bijdrage zouden 
leveren ten behoeve van de versnelling van de herstructurering.  

Op verzoek van de voorzitter licht XX toe dat 
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Voorstel is kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling op de laatste 
stand van zaken. 

06 Mededelingen en ingekomen stukken 
a) Mededelingen 

I. Stand van zaken Ruimtevaart Holland Rijnland 
b) Ingekomen stukken 
c) Terugmelding externe overleggen 

a) Mededelingen 
Stand van zaken ruimtevaart Holland Rijnland 
In het regeerakkoord is erkenning  voor deze regio en diens activiteiten op het 
gebied van ruimtevaart. Als regio is Holland Rijnland nu nog zoekende of er een 
rol is voor Holland Rijnland of dat dit vooral is weggelegd voor de individuele 
gemeenten. In het volgende PHO Economie en Leefomgeving zal een 
terugkoppeling worden gegeven. 

Wethouder Barnhoorn geeft aan dat ruimtevaart goed betrokken kan worden bij 
de economische agenda van de duin- en bollenstreek en hierin geen taak ziet 
voor Holland Rijnland. 

Wethouder Strijk licht toe dat er een voorgenomen besluit is genomen om met 
SRON te verhuizen naar de gemeente Leiden, vlak bij de faculteit Sceince. Dat 
biedt kansen om niet alleen vanuit de duin- en bollenstreek, maar vanuit breder 
perspectief, kansen te bekijken. 

EMA 
Wethouder Stijk deelt mede dat besloten is dat EMA zich, vanuit Londen, gaat 
vestigen op de Zuidas in Amsterdam. Vanuit Leiden is dit 20 minuten met de 
trein. Dit biedt ook (ontwikkel)kansen voor deze regio. 

07 Kantorenstrategie: discussienota kantoren Zuid-Holland 2018 
De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuw provinciaal kantorenbeleid. De 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

Nr. Agendapunt Besluit 

provincie heeft de regio’s gevraagd om regionale kantorenvisies op te stellen. De 
bijgevoegde concept-discussienota vormt de basis om in gesprek te gaan over 
de kader voor het nieuwe provinciale kantorenbeleid en de te actualiseren 
regionale kantorenvisies. Na bespreking zal een definitieve discussienota worden 
opgesteld met concrete voorstellen voor aanpassing van beleid. De definitieve 
versie zal eind april 2018 door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld en 
daarna met Provinciale Staten worden besproken. Tot en met half april kan input 
worden geleverd. In hoofdstuk 4 van de discussienota zijn enkele 
bespreekpunten opgenomen. 

Een medewerker van de provincie Zuid-Holland is aanwezig om een toelichting te 
geven op de concept discussienota kantorenstrategie. 

Het voorstel is aandachtspunten mee te geven aan de ambtelijke kopgroep ten 
aanzien van de te leveren input op de discussienota kantoren Zuid-Holland 

07 Ambtelijk concept discussienota kantoren Zuid-Holland 2019 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg [naam] van Holland Rijnland van [dag maand jaar]. 

de secretaris,       de voorzitter, 


