
 
 

 
    

  
   
 
    
 
  

   

   

  
 

 

   

  
 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

VERSLAG PHO Economie & Leefomgeving d.d. 5 september 2018 

Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 
Alphen aan den Rijn Mw. L. Spies (voorzitter Algemeen-Economie) Noordwijk Dhr. Barnhoorn 
Alphen aan den Rijn Dhr. G. van As Noordwijk Dhr. G. van Duin (voorzitter Wonen en ruimte) 
Hillegom Dhr. J. van Rijn Noordwijk Dhr. Salman 
Kaag en Braassem Mw. Y. Peters-Adrian Noordwijkerhout Dhr. H. de Jong 
Katwijk Dhr. G. Mostert Oegstgeest Dhr. J. Nieuwenhuis 
Leiden Mw. Y. van Delft Oegstgeest Mw. H. Sahin 

 Leiderdorp Dhr. W. Joosten Teylingen Dhr. B. Brekelmans 
Lisse Mw. J. Langeveld Teylingen Dhr. A. van Kempen (voorzitter natuur, landschap & 

recreatie en Verkeer en vervoer) 
Nieuwkoop Dhr. G. Elkhuizen Voorschoten Mw. M. Lamers 
Nieuwkoop Mw. A. Ingwersen Holland Rijnland Dhr. F. de Lorme van Rossem (notulist) 

Nr. Agendapunt Besluit 

ALGEMENE DEEL Voorzitter: mw. Liesbeth Spies 

01 Opening en vaststelling agenda 
01 Conceptagenda PHO Economie en Leefomgeving 5 september 2018 

De agenda van 5 september 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

02 Verslag 
02 Concept besluitenlijst PHO Economie en Leefomgeving 30 mei 2018 

De besluitenlijst van 30 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

a) Mededelingen: 
 N.a.v. 3a In het VNG bestuur en commissies zijn gemeenten uit Holland 

Rijnland als volgt vertegenwoordigd:  
VNG Bestuur - Henri Lenferink - Leiden 
Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu - Peter Derk Wekx 
(Secretaris,  Alphen aan den Rijn) 
Commissie zorg, jeugd en onderwijs: Gerben van Duin (Noordwijk) 



 

 
 

 

  
 

 

  

   
  

  

Nr. Agendapunt Besluit 

Commissie Informatiesamenleving - Robert van Dijk (griffier) - Teylingen 
Commissie Bestuur en Veiligheid - Liesbeth Spies - Alphen aan den Rijn 
College van Dienstverlening - Henri Lenferink – Leiden 
Stuurgroep Geweld hoort nergens thuis: Gerben van Duin (Noordwijk) 

 De provincie heeft de Regionale Woonagenda aanvaard. 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname: geen punten 
c) Externe bestuurlijke overleggen: geen punten. 

Economie Voorzitter: mw. Liesbeth Spies 

04 Mededelingen, ingekomen stuk en terugmelding overleggen a) Mededelingen: 
Roadmap Next Economy: De Economic Board Zuid-Holland (EBZ), 
brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, 
beroepsonderwijs en lokale- en regionale overheden samen rond de tafel 
en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht. De gezamenlijke 
ambitie is economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te 
jagen. Sinds begin 2018 geeft de EBZ sturing aan de Roadmap Next 
Economy (RNE). De RNE is het economische antwoord van de Zuidelijke 
Randstad op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen centraal 
staan: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang 
naar schone energie. Bij InnovationQuarter (IQ), de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, is daarnaast in 2018 een 
transitieteam opgericht voor de ontwikkeling van projecten, met business 
development capaciteit en financiële expertise.  Doel is een meerjarige 
stroom aan RNE projecten die – in onderlinge samenhang – een 
systemische verandering tot stand moeten brengen, zowel in de 
technologische infrastructuur als in onderwijs, arbeidsmarkt en 
maatschappelijke trends als zelforganisatie en deeleconomie. 

Omdat de opgaven van de RNE een breed regionaal karakter hebben,  is 



 

 

  
 

 

 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

onlangs aan Holland Rijnland gevraagd hier (financieel) aan deel te 
nemen. Dit sluit goed aan bij de doelstelling om de Zuidelijke Randstad 
‘verder te ontwikkelen en te versterken, de leefbaarheid te vergroten en 
de bereikbaarheid te verbeteren’, die eerder werd ingevuld door het 
Netwerk Zuidelijke Randstad. Eind 2016 is besloten om het 
ondersteunende bureau Zuidelijke Randstad op te heffen. Daarnaast kan 
het een belangrijke impuls geven voor het opschalen en financieren van 
projecten. 
Het Dagelijks Bestuur onderzoekt nu of we als regio de (financiële) 
bijdrage die wij eerder investeerden in het netwerk Zuidelijke Randstad nu 
willen inzetten via de EBZ/RNE. Wij zijn nog in overleg (ook met Alphen 
aan den Rijn, de Economic Board Duin- en Bollenstreek en Leiden) over 
de precieze invulling hiervan. 

Reacties: 
Teylingen: Graag voor volgend PHO documentatie over de Roadmap Next 
Economy en de rol en taken van InnovationQuarter om een inschatting te 
kunnen maken van hun meerwaarde voor ons. We hebben bijvoorbeeld in 
de Bollenstreek net zelf een economic board opgericht. Goed kijken naar 
schaalniveau dat voor ons handig  is en inhoudelijk welke projecten 
binnen de economic board Zuid-Holland voor ons interessant zijn. 
Voorzitter: we kunnen volgend PHO de directeur van InnovationQuarter 
uitnodigen om meer te vertellen over hun mogelijke meerwaarde van IQ 
voor onze regio. 

Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk: Op donderdag 6 
september tekenen staatssecretaris Keijzer, gedeputeerde Bom – Lemstra en 
burgemeester Rijpstra de Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ 
in aanwezigheid van de heer Ongaro, directeur ESTEC. Met de Regio Deal 
doen het Rijk, provincie Zuid-Holland en gemeente Noordwijk samen een 



 

 
 

 
  
  

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

forse investering ten behoeve van het creëren van een internationale 
ontmoetingsplek op ESTEC en de verdere ontwikkeling van het innovatieve 
ecosysteem rond ESTEC tot een Space Campus: a new opportunity for space 
business! 

Reacties: 
Voorzitter: er zijn inmiddels meer regiodeals aangevraagd: Regiodeal 
bodemdaling ingediend samen met Midden-Holland. Dhr. Van Kempen: 
Regiodeal Bollenstreek is vorige week ingediend. 22,5 miljoen eigen 
investering voor duurzame toekomst Bollensector, 17,5 gevraagd aan het rijk. 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname: geen punten 
c) Externe bestuurlijke overleggen: geen punten. 

05 Regionale analyse werklocaties (voorheen bedrijventerreinen en kantoren) STEC geeft een presentatie over de regionale bedrijventerreinen- en 
kantorenstrategie. 
Voor wat betreft kantoren: in de zomer is STEC gestart met een onderzoek naar 
de regionale kantorenmarkt, met als doel om gelijktijdig met bedrijventerreinen, 
straks ook een regionale strategie over kantoren op te leveren. Tijdens de 
presentatie worden de eerste resultaten van dit onderzoek gedeeld. Ook op het 
gebied van kantoren zullen de bestuurders in het volgende PHO ook een aantal 
regionale keuzes moeten maken. 

Reacties: 
 Voorzitter benadrukt dat we niet beginnen bij nul. Dus geen nieuwe strategie 

maar een actualisatie van de bestaande strategie. 
 Nieuwkoop: we hebben wel ruimte voor logistieke bedrijven, maar het ketst 

af op tekort aan openbaar vervoer. Stec: vooruitkijkend maken we ons wel 
zorgen om toekomstige beschikbare ruimte voor logistiek in Nieuwkoop. 

 Oegstgeest: wordt in het plaatje ook de andere ruimtelijke agenda’s 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Agendapunt Besluit 

meegenomen? Het is nooit een standalone-besluit voor bedrijventerreinen. 
Voorzitter: We moeten dus zelf de regionale woonagenda en ruimtevraag 
energie er naast leggen. Langzamerhand groeit het besef dat we toch weer 
een regionale structuurvisie nodig zullen hebben naast de lokale 
omgevingsvisies. 

 Alphen aan den Rijn: geeft een voorbeeld waar deze ruimtelijke belangen 
kunnen botsen. Dat zouden we graag terug zien in het STEC verhaal. 

 Voorzitter benadrukt dat er breed politiek-bestuurlijk draagvlak nodig is. Dit 
vraagt een gedegen voorbereiding op het volgende PHO en tijdige 
toezending van stukken door STEC. 

Voor bedrijventerreinen zijn de analyses in de subregio’s Duin- en Bollenstreek 
en Rijn- en Veenstreek afgerond. Dit betekent dat in alle drie de subregio’s het 
traject van analyse is afgerond. Er wordt toegewerkt naar een regionale strategie. 
Een aantal keuzes op het gebied van bedrijventerreinen vindt op lokaal en 
subregionaal niveau plaats. Maar ook op het regionale niveau moet er een aantal 
keuzes gemaakt worden.  
In de presentatie: 
- worden de resultaten van de subregionale analyses gedeeld; 
- vertelt STEC op welk niveau besloten moet worden; 
- worden de bestuurders alvast meegenomen in de keuzes die straks op 
regionaal niveau gemaakt moeten worden gemaakt . Dit zal in ieder geval gaan 
over grootschalige logistiek en bedrijven met een Hoge Milieu Categorie. 

06 Cofinanciering Topsurf 
Voorstel: het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren over de 
aanvraag tot cofinanciering Topsurf. 

Het voorstel is besproken in het DB. De reactie was positief. Het initiatief sluit ook 
aan op de regiodeal Bodemdaling die voor 1 september door o.a. door Alphen 
aan den Rijn is ingediend bij het Rijk. 
Graag organisaties op het gebied van bodemdaling goed aanhaken op dit 
initiatief. PHO adviseert positief. 
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07 Cofinanciering initiatieven Technolab 
Voorstel: het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren over de 
aanvraag tot cofinanciering initiatieven Technolab. 

Dit voorstel is vanmorgen met ene positief advies besproken in het pho 
Maatschappij. 

Reacties: 
 Alphen aan den Rijn: er worden twee labs in Leiden opgericht. Waarom? 

Dhr. Duijvensz (Holland Rijnland): de vestiging gericht op de zuidelijke 
bollenstreek zal rest bollenstreek betrekken o.a. KTS Voorhout en Fioretti 
Hillegom, de vestiging Lammenschans betrekt Rijnstreek en 
metaalvakschool Nieuwkoop. 

 Leiderdorp: het is een triple helix-samenwerking. Levert dat kansen op qua 
financiering vanuit het bedrijfsleven en individuele gemeenten op? Ja, 
bijdrage gemeente Leiden en het ondernemersfonds.  

 DB heeft aandacht gevraagd voor verbreding voor het initiatief, ook richting 
het vmbo en bestaande initiatieven in gemeenten. Er wordt verder geen 
extra bijdrage van gemeenten gevraagd. 

Het PHO adviseert onder voorbehoud van verbreding van het initiatief naar het 
vmbo en bestaande lokale initiatieven en instellingen positief. 

08 Cofinanciering NEOC 
Voorstel: 
1. Het Dagelijks Bestuur te adviseren een bijdrage van €100.000,- (incl. BTW) uit 
het cofinancieringsfonds te verstrekken aan het project Netherlands Earth 
Observation Cluster (NEOC). 
2. Deze bijdrage daadwerkelijk te verstrekken wanneer cofinanciering heeft 
plaatsgevonden door de provincie Zuid-Holland. 

Per abuis stond er maar één besluitpunt op de agenda vermeld. In de adviesnota 
staan twee besluitpunten. Daar moet vanuit gegaan worden. Het tweede 
besluitpunt is toegevoegd naar aanleiding van het intentiebesluit van DB. De 
provincie is geïnformeerd over de agendering van dit voorstel. We hebben 
afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen van dit 
project en de aanvraag bij de provincie. 

Reacties: 
 Nieuwkoop: onduidelijk wat we hier van gaan zien en wat is het effect van de 

stimulans die we gaan geven. Mager in de doelstelling. Martijn Seijger van 
NEOC: positieve invloed op aardobservatiebedrijven. Ook op data-gerichte 
bedrijven zoals accountancy. Vaak is nog onduidelijk waar toepassingen van 
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aardobservatie voor gebruikt kunnen worden. Een van de dingen die NEOC 
doet is het verzorgen van masterclasses om inzicht te geven in hoe 
aardobservatietoepassingen kunnen worden ingezet om infrastructurele 
vraagstukken op te lossen en samen met de opdrachtgever nieuwe 
toepassingen te ontwikkelen. NEOC doet dat nu bijv. in de gemeente 
Westland. Deze nieuwe toepassingen moeten nieuwe arbeidsplaatsen 
opleveren bij startups op het gebied van aardobservatie . Dit draagt bij aan 
de ontwikkeling van en de bedrijvigheid op  de de Space Campus Noordwijk. 

 Kaag en Braassem: wat doen we om te borgen dat we ons geld verstandig 
inzetten en niet het bedrijfsleven subsidiëren? 

 Voorschoten: is dit initiatief op ontwikkeling gericht of op toepassing? Dhr. 
Seijger: beide, maar met name op het creëren van nieuwe toepassingen. 

Voorzitter vat samen: nog onduidelijk wat de return on investment is en welke 
toepassingen voor Holland Rijnland interessant zijn. Bijdrage provincie zit in de 
regiodeal Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk. Voorwaarden voor 
aanvraag van de provincie zijn nog niet bekend. Geadviseerd wordt de aanvraag 
aan te houden in  afwachting van de uitkomsten van de regiodeal en een 
scherpere propositie van de voordelen voor Holland Rijnland. Dit komt  een 
volgend PHO terug. 

RUIMTE EN WONEN Voorzitter: dhr. Gerben van Duin 

09 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen a) Mededelingen: 
 Als gemeentelijk vertegenwoordigers voor het ambassadeursteam 

huisvesting arbeidsmigranten hebben zich aangeboden: dhr. Anne de Jong 
(Hillegom) en Floris Schoonderwoerd (Kaag en Braassem). 

 Aanvraag EU-subsidie klimaatadaptatie: Het NAS-team (Nationale 
Klimaatadaptatie Strategie) van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat is een aanvraag voor EU-subsidie voor klimaatadaptatie aan het 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Nr. Agendapunt Besluit 

voorbereiden. Wij hebben aan het NAS-team gevraagd om Holland Rijnland 
mee te nemen in de subsidie-aanvraag, omdat ook bij ons klimaatadaptatie 
een grote uitdaging is. Doel van het project is om klimaatadaptatie blijvend 
op de agenda zetten, zodat er capaciteit voor wordt vrijgemaakt. En 
klimaatadaptatie te bezien in samenhang met andere lokale vraagstukken 
en daar de ruimtelijke ordeningsinstrumenten op aan te passen, zoals 
omgevingsvisie en omgevingsplan. 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname:  Uitnodiging 
Verstedelijkingsconferentie Zuid-Holland 2018. Brede discussie over alle 
ruimtevragen die er op het gebied van wonen, energie en economie liggen. 

Reacties: 
 Alphen aan den Rijn: er is een Deltaplan woningbouw nodig waarin dit 

knelpunt opgeschaald wordt naar nationaal niveau. Gemeenten zitten al 
jaren met een woningtekort, en krijgen daarnaast een steeds grotere 
huisvestingsverantwoordelijkheid voor bijzondere doelgroepen terwijl de 
woningmarkt overkookt. Een versnelling van de woningbouw de komende 5 
jaar is nodig om aan de vraag te voldoen. Middeninkomens komen niet aan 
de bak. Kwalitatieve en kwantitatieve woningnood sinds 1945. Zullen we in 
Holland Rijnland verband met een suggestie hiertoe komen richting 
provincie.  

 Noordwijkerhout: plus daarnaast ook de andere ruimtevragende thema’s 
betrekken. Leiden: wel blijven kijken naar de lange termijn en de kwalitatieve 
vraag. Dan is het een goed plan. 

 Katwijk: betrek wel de regionale woonagenda. 
 Alphen aan den Rijn: het Deltaplan moet een lobby zijn om de woningwet 

aan te passen zodat corporaties ook middeninkomens met koopwoningen 
kunnen bedienen. Zo kunnen we ook andere partijen zoals Aedes en 
Bouwend Nederland om verbeterpunten vragen. 

 Kaag en Braassem: betrek bij deltaplan ook aangrenzende regio’s in Noord
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Holland. 
 Leiden: spreek provincie aan op regelgeving en versnellingsmogelijkheden. 

Daar is best bereidheid toe. Wel concrete vraag neerleggen. 
 Nieuwkoop: omarmt voorstel voor Deltaplan woningbouw. Minister en 

samenleving vragen om te gaan bouwen. Gemeente Nieuwkoop wil wel, 
maar stuit daarbij op regelgeving van de provincie. 

 Noordwijk en Leiderdorp: herkennen zich in het verhaal van Nieuwkoop. 
Graag een regionaal breekijzer om bij de provincie wat te forceren. 

 Lisse: het gaat niet alleen om aantallen, ook om de kwalitatieve opgave. 
Het voorstel voor een Deltaplan woningbouw van dhr. Van As van gemeente 
Alphen aan den Rijn is als bijlage toegevoegd aan het verslag van deze 
vergadering. 
c) Terugmelding externe overleggen: geen punten. 

10 Benoemen leden Beleidscommissie woonruimteverdeling 
Voorstel: het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren over de 
benoeming van de leden voor de Beleidscommissie woonruimteverdeling 
Holland Rijnland. 

Meerdere wethouders hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor de 
beleidscommissie. Dit is zeer verheugend want woonruimteverdeling is de 
komende jaren een hot item gezien de druk op de regionale woningmarkt.  
Ter vergadering is de keuze gemaakt de volgende wethouders in de 
beleidscommissie op te nemen: 
 Regio West (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, 

Zoeterwoude): dhr. Mostert (Katwijk) 
 Regio Noord (Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Teylingen): mw. 

Langeveld (Lisse) 
 Regio Oost (Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop): dhr. 

Elkhuizen (Nieuwkoop) 

11 Informatienota Regionale huisvestingsverordening 2019 Deze informatienota is op het PHO maatschappij geagendeerd om de 
wethouders te informeren over het proces om te komen tot een nieuwe regionale 
huisvestings-verordening per 1 juli 2019. Tweede doel is om hen bewust te 
maken van het belang van de verordening voor de gemeenten. In de 
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huisvestingsverordening wordt de woonruimteverdeling van de sociale 
huurwoningen in regio Holland Rijnland geregeld. Meer specifiek wordt benoemd 
welke doelgroepen voorrang hebben op reguliere woningzoekenden. Met de 
decentralisatie van de maatschappelijke zorg (beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang) naar de individuele gemeenten per 2021 groeit de 
doelgroep waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor passende huisvesting. 
Hoe en in welke mate gaan we in deze regio toegang tot de schaarse sociale 
huurwoningen voor verschillende doelgroepen organiseren? Dat is een vraag die 
beantwoord moet gaan worden in de nieuwe verordening.  
De wethouders ontvangen bij de stukken een uitnodiging voor de conferentie van 
13 september a.s. om met de collega-wethouders wonen en vertegenwoordigers 
van woningcorporaties, zorginstellingen en huurdersverenigingen te praten over 
de te maken keuzes in de nieuwe verordening. 

Reacties: 
Voorschoten: graag ruimte voor lokaal maatwerk 
Leiden: graag aandacht voor standplaatsen. 

NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE Voorzitter: Arno van Kempen 

12 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen a) Mededelingen: geen punten 
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname: geen punten 
c) Externe bestuurlijke overleggen: regiodeal bollenstreek is ingediend. 

De Visie vitale teelt 2030 voor een duurzame bollenteelt is vorige week 
gepresenteerd. 

VERKEER EN VERVOER Voorzitter: Arno van Kempen 

13 Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen a) Mededelingen: 
 Stand van zaken Duinpolderweg: gedeputeerde staten nh en zh over 
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tracékeuze. Was voorkeur voor zuidelijke variant. Holland Rijnland heeft in 
gedeputeerde staten als 14 gemeenten unaniem aangegeven daar niet 
achter te staan en te pleiten voor de midden variant. Daar hebben beide 
gedeputeerde staten mee ingestemd. Die unanimiteit van HR-gemeenten 
heeft de doorslag gegeven. Dank daarvoor. Nu op naar hoorzitting 
provinciale staten op vrijdag 7 september. 80 insprekers. Er lijkt nog een 
variant populair te zijn N.O.G. 2.0. die vinden wij nog slechter dan de 
zuidelijke variant. We zullen dat in onze inspraakreactie aangeven. 12 
september commissie ZH, 17 september Statenvergadering voor 
besluitvorming. 
Hillegom: afgelopen vrijdag met SP-fractie door het gebied gelopen. De 
planologische reservering wijzen we af. Holland Rijnland spreekt daarom 
over een studie. Noordwijkerhout en Lisse spreken ook in a.s. vrijdag. 
Lisse wil aandacht voor participatietraject voor direct betrokken 
omwonenden. 

 Aandacht voor aanleveren gegevens w.o. data t.b.v. verkenning 
aanbesteding OV en doelgroepenvervoer: vanuit de begeleidingsgroep 
voor het aanbestedingsproject OV-doelgroepenvervoer is recent een 
vragenlijst met verzoek om aanvullende informatie waar onder data aan 
gemeenten verzonden. Nu en ook uit eerdere ervaringen met informatie
inwinning bij gemeenten blijkt dat deze informatie lang niet altijd geleverd. 
deze is echter noodzakelijk om in het traject goed afgewogen keuzes te 
kunnen maken. Ook in de stuurgroep is aangegeven dat het beschikken 
over gegevens van belang is. Graag een oproep aan gemeenten om hier 
medewerking aan te verlenen als hier naar gevraagd wordt. Vragenlijst is 
ter vergadering op papier aanwezig en kan op verzoek rondgedeeld 
worden. 
De Concessie bus (waarin wordt meegenomen doelgroepenvervoer) is 
verlengd tot 2022, zodat we meer voorbereidingstijd hebben. In de 
uitnodiging voor het themacafé dat vanavond plaatsvindt staat per abuis 



 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
  

 

Nr. Agendapunt Besluit 

nog concessietermijn tot 2020.  
Reacties: 
Teylingen: verlenging is niet sowieso een goede zaak. Graag ruimte voor 
tussentijdse verbetering. Voorzitter: hiervoor bestaat een jaarlijks proces. 

b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname: geen punten 
c) Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen: geen punten 

14 Verkeersveiligheid: maak van nul een punt 
Presentatie over de verkeersveiligheidscampagne Maak van de Nul een Punt 
door de Verkeersveiligheidsambassadeur van Holland Rijnland, Dennis 
Salman, en mevrouw Ada Aalbrecht van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland. 

Sprekers zijn Verkeersveiligheidsambassadeur van Holland Rijnland, Dennis 
Salman, en mevrouw Ada Aalbrecht van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland. 
Dhr. Salman vraagt aan het eind van de presentatie de wethouders of ze zelf 
lokaal verkeersveiligheidsambassadeur kunnen zijn. Er wordt een speldje 
uitgereikt die een ieder op kan doen zodat ze herkenbaar zijn als lokaal 
ambassadeur verkeersveiligheid. 

15 Rondvraag en sluiting Geen punten. 

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehouderoverleg [naam] van Holland Rijnland van 21 november 2018 

de secretaris,       de voorzitter, 


