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00

Agendapunt

Besluit

Gezamenlijk deel Maatschappij en
Economie

Voorzitter: mw. Liesbeth Spies

Human Capital Agenda van de Economic
Board Zuid-Holland

Presentatie door Ferrie Förster, projectleider Human Capital Zuid-Holland.

Gevraagd wordt:
I.
te bespreken in welke mate de
economische programma’s van
Economie071, Economische agenda
Duin- en Bollenstreek en Groene Hart
Werkt! en Holland Rijnland een bijdrage
kunnen leveren aan dit traject;
II.
het identificeren van kansrijke, concrete
projecten en commitment vragen voor
het Human Capital akkoord.

Aanwezig: mw. Wolters (Nieuwkoop), dhr. Nieuwenhuis (Oegstgeest), mw. van Delft (Leiden), mw. Lamers
(Voorschoten), dhr. Joosten (Leiderdorp), dhr. Knape (Katwijk), dhr. de Gans (Zoeterwoude), dhr. Maat (Alphen
aan den Rijn), dhr. ter Hark (Noordwijk), dhr. Brekelmans (Teylingen), mw. Peters-Adrian (Kaag & Braassem, dhr.
van Rijn (Hillegom), mw. van der Laan (Lisse), dhr. Salman (Noordwijk), dhr. van Helden (Katwijk), mw.
Langeveld (Lisse), dhr. van Kempen (Teylingen),

Reacties:
 Lisse: graag contact leggen met Economic Board Duin- en Bollenstreek en de subregionale economische
agenda’s in Holland Rijnland
 Katwijk: is de focus van de Human Capital agenda niet te veel op high tech-branches gericht? De tekorten in
onze regio zitten met name op logistiek, bouw, zorg en onderwijs. Dhr. Förster: daar zijn al allerlei lopende
programma’s voor om personeel te werven. Daarom wordt in de Human Capital agenda de keuze gemaakt
voor de speerpuntsectoren in Zuid-Holland. In de A12-corridor is er bijvoorbeeld een project voor het trekken
van chauffeurs voor het vrachtvervoer onder mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Een
inventarisatie van de lopende projecten moet een beeld geven waarop aangehaakt kan worden om
verschillende doelgroepen toe te leiden naar tekortsectoren.
 Teylingen: in de Economic board Duin- en Bollenstreek is onderwijs en arbeidsmarkt één van de
businesscases, naast andere zoals space, health, etc. Betrek dit in de inventarisatie.
 Leiden: we zijn voor de regio bezig een ‘Perspectief op werk’-subsidieaanvraag in te dienen. Graag de
speerpunten daaruit afstemmen op de Human Capital agenda Zuid-Holland. We moeten oppassen niet dubbel
werk te doen of witte vlekken te creëren. Ook vanuit Economie071 willen we aansluiten op de Human Capital
agenda Zuid-Holland.
 Voorzitter concludeert: de inventarisatie is nog verre van compleet. De Economic Board Zuid-Holland wordt
gedomineerd door de MRDH-gemeenten. De provincie is een stuk groter. Denk na hoe de brede provincie
bediend kan worden met de Human Capital Agenda. De grootstedelijke economie en arbeidsvraag is anders
dan elders in de provincie. Het huiswerk voor de gemeenten in de Holland Rijnland is om dhr. Förster goed te
informeren over de lokale Human Capital-knelpunten, programma’s en speerpunten.
 Dhr. Maat vult aan: er zijn grote tekorten op de aanpak energietransitie. Zit dit in de inventarisatie? Dhr.
Förster: ja, dit wordt meegenomen als criterium voor de projecten.
De voorzitter geeft aan dat er een breed scala aan projecten in Holland Rijnland zich in de initiatief- dan wel
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startfase bevinden. Wellicht kunnen deze aansluiten bij dit initiatief. Zuid-Holland is immers meer dan de MRDH.
Zij kan zich voorstellen dat in veel gemeenten in HR projecten lopen waarvan de heer Forster nog niet van op de
hoogte is. Hij zegt toe in te gaan op uitnodigingen om in gesprek te treden.

ECONOMIE

Voorzitter: mw. Liesbeth Spies
Aanwezig: dhr. Nieuwenhuis (Oegstgeest), mw. Wolters (Nieuwkoop), mw. van Delft (Leiden), mw. Lamers
(Voorschoten) , dhr. Bouter (Zoeterwoude), dhr. Huizing (Oegstgeest), dhr. Joosten (Leiderdorp, dhr. Knape
(Katwijk), mw. Leeuwis (Leiden), mw. Spijker (Leiden), dhr. de Gans (Zoeterwoude), dhr. Maat (Alphen aan den
Rijn), dhr. ter Hark (Noordwijk),dhr. Brekelmans (Teylingen), mw. Peters-Adrian (Kaag en Braassem, dhr. van
Rijn (Hillegom),mw. van der Laan (Lisse), dhr. van Helden (Katwijk)
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Opening en vaststelling agenda

02

Verslag PHO Economie en Leefomgeving 21 Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
november 2018

03

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

a) Mededelingen:
 klimaatadaptatie, mogelijke deelname Europese klimaatsubsidie NAS-EU-Life: Om klimaatbestendig
handelen te verankeren in beleid en werkprocessen is cofinanciering mogelijk, via: een Europese LIFE
subsidie van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie of via het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke
Adaptatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Holland Rijnland is bezig een aanvraag in te
dienen voor het inhuren van een procesregisseur voor 2 jaar vanaf 2019 (DPRA) of 20 20 (LIFE IP). De
eigen bijdrage van gemeenten kan in uren worden ingevuld. De LIFE IP aanvraag moet half maart
worden ingediend, de DPRA aanvraag voor 1 april.
 Oproep om elkaar te informeren over voorgenomen regiodeals zodat we in de volgende tranche met
meer succes kunnen indienen.
b) Vanuit Holland Rijnland zijn er geen ingekomen stukken of stukken ter kennisname.
c) Vanuit Holland Rijnland zijn er geen terugmeldingen externe overleggen.
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Regionale kantorenstrategie
Voorstel: het Dagelijks bestuur te adviseren
over de concept-actualisatie kantorenstrategie
Holland Rijnland 2019-2024.

Voorzitter: de kantorenstrategie is ooit begonnen met een brief aan de provincie dat Leiden niet in het rijtje
toplocaties staat en verduurzaming meer aandacht moet krijgen. Daarnaast willen we kleine kantoorlocaties
binnen lokaal maatwerk mogelijk houden. Die lobby is geslaagd. Er ligt nu een kantorenstrategie waarin
deze uitgangspunten zijn verwerkt. Indien het PHO positief adviseert kan hij door om via DB ter vaststelli ng
te worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 13 maart.
Reacties:
 Leiden: inhoud akkoord. Waarom wordt er geen inspraak gehouden? Voorzitter: dit zou dan op initiatief
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van de provincie provinciebreed moeten gebeuren. Deze actualisatie is een beleidsarme voortzetting
van de vorige actualisatie uit 2016 en vormt een bouwsteen voor de provinciale kantorenstrategie.
 Leiden: we moeten nog even precies kijken naar het programma en de toegestane bandbreedte van M²
rondom Leiden Centraal. Leiden stemt dit af met de Stec groep en koppelt dit ambtelijk terug. De nu in
de strategie opgenomen meters lijken door het lagere kantoorquotiënt (het aantal vierkante meters per
werkzame persoon) op binnenstedelijke kantoorlocaties afdoende.
 Leiderdorp: situatie rondom locatie Vierzicht staat juist geformuleerd in de strategie. Helaas negeert de
provincie onze zienswijze op de VRM hieromtrent
PHO adviseert positief over de actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024
De voorzitter krijgt als regionaal portefeuillehouder economie het mandaat voor de definitieve redactie van
de kantorenstrategie zoals die naar het AB zal worden gestuurd.

ENERGIE
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Mededelingen, verslag en terugmelding
externe overleggen
a) Mededelingen

b) Conceptverslag PHO+ Energie 21
november 2018
c) Terugmelding externe overleggen

-

Voorzitter: mw. Liesbeth Spies

Aanwezig: mw. Spies (Voorzitter), dhr. Nieuwenhuis (Oegstgeest), mw. Wolters (Nieuwkoop), mw. Lamers
(Voorschoten) , dhr. Bouter (Zoeterwoude), dhr. Huizing (Oegstgeest), dhr. Joosten (Leiderdorp), dhr. Knape
(Katwijk), mw. Leeuwis (Leiden), dhr. de Gans (Zoeterwoude), dhr. Maat (Alphen aan den Rijn), dhr. ter Hark
(Noordwijk), dhr. Brekelmans (Teylingen), mw. Peters-Adrian (Kaag en Braassem), dhr. van Rijn (Hillegom), mw.
van der Laan (Lisse), dhr. van Helden (Katwijk), dhr. van den Berg (Noordwijk), dhr. ter Hark (Noordwijk), mw.
Hoekstra (Hillegom, namens HLTsamen), mw. Spijker (Leiden).
a) Mededelingen: Stand van zaken Klimaatakkoord en RES: er wordt gerekend aan het conceptKlimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zou kunnen betekenen dat er nog
puntjes op de i moeten worden gezet. Uitkomst ergens dit voorjaar. Voor de zomer wil het kabinet een
klimaatakkoord sluiten. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat elke regio een RES (Regionale
Energiestrategie) op moet stellen. Van belang: verbinding zoeken tussen ons regionale Energieakkoord en
vereisten RES. Richting gemeenteraden goed verwoorden en communiceren wat dit voor ons Energieakkoord
betekent. Nu vooral concentreren op wat we met elkaar hebben afgesproken.
b) Conceptverslag PHO+ Energie 21 november 2018: geen opmerkingen
c) Terugmelding externe overleggen: Terugkoppeling Stuurgroep Regionale Energietransitie van 10 januari
2019 is met de stukken meegezonden. Donderdag 24 januari was er een bijeenkomst met
woningbouwcorporaties over hoe we de verduurzaamheidsopgave in de bestaande woningvoorraad en
nieuwe woningvoorraad een plek kunnen geven. In de bijeenkomst kwam naar vore n dat
woningcorporaties daarin het voortouw (willen) nemen. Veel kennis gedeeld en knelpunten
geïnventariseerd. we moeten als gemeenten scherp zijn op de prestatieafspraken met betrekking tot het
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thema duurzaamheid.
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Ruimte en energie
Voorstel:
Bijgaande brief (met bijlagen) aan de provincie
te onderschrijven en het Dagelijks Bestuur van
Holland Rijnland te adviseren:
a) De brief (met bijlagen) ter kennisname voor
te leggen aan de colleges/raden van de
gemeenten
b) Het sociaal-economisch en ruimtelijk kader
aan te bieden aan de gemeenteraden en
hen te verzoeken hier mee in te stemmen en
dit als basis te nemen bij de verdere
uitwerking van het kader voor duurzame
opwekking

We hebben de ronde Serious games met stakeholders gehad. Wat we onder andere op hebben gehaald de
afgelopen periode: eigen inwoners laten mee profiteren van alternatieve energieopwekking en ruimtelijke
inpassing bij voorkeur langs infrastructuur. We maken bestuurlijk een ronde langs de raden om hen te
informeren over het proces rondom energie en ruimte. De stuurgroepleden ervaren dat dit gewaardeerd wordt en
het onderwerp op een warme belangstelling kan rekenen. Resultaten die zijn opgehaald willen we delen met de
provincie; net na de provinciale verkiezingen zodat het zijn weerslag zal vinden in het coalitieakkoord.
Reacties op conceptbrief
 Nieuwkoop: akkoord met conceptbrief. Wet- en regelgeving wordt in klimaatakkoord al getackeld, prima dat
het in de brief nogmaals wordt benoemd. Op 7 maart wordt de conceptbrief met bijlagen aan de raad
voorgelegd. Integrale aanpak met andere ruimtevragen van groot belang voor Nieuwkoop. Daarom
opgenomen in traject omgevingsvisie, eind van het jaar moet dit tot een sluitstuk komen. Zoekrichting langs
infrastructuur akkoord maar ook in verder onderzoek meenemen de mogelijkheid van clustering van
windmolens i.v.m. beperkte horizonvervuiling in tegenstelling tot de lange lijnen wanneer windmolens langs
infrastructuur worden gerealiseerd. De vervolgplanning bij voorkeur nog niet opnemen in . Oegstgeest: positief
over de ronde langs de raden. We willen graag deze conceptbrief laten vaststellen door de raad. Er wordt nog
gekeken of dat qua planning haalbaar is.
 Voorschoten: planning is te strak. 7 februari is de presentatie van het Energieakkoord in onze raad. Ook wij
willen de brief agenderen in de raad. De kaders zouden een hulpmiddel zijn, dit zien we nu niet terug in de
brief.
 Zoeterwoude: langs infrastructuur mee eens. Presentatie voor onze raad goed ontvangen (24 januari).
Graag ook opnemen in de brief de twee windmolens langs de A4 afslag Zoeterwoude (daar stonden
windmolens en volgens de planning komen deze terug).
 Leiderdorp: sluit aan bij vorige sprekers over de procesgang richting de raden. Wij zijn akkoord met het
verzenden van de brief. Suggestie: bijlagen niet meesturen, in verband met de sociaal- economische kaders
en de raden.
 Katwijk: graag het aspect commitment meenemen in het proces: hoe verkrijgen we het meeste commitment
en is er een raadsinpraak nodig?
 Leiden: akkoord met brief en bijlagen.
 Alphen aan den Rijn: akkoord met brief en bijlagen.
 Suggestie Noordwijk: provinciale ‘regelgeving’ veranderen in ‘beleid’.
 HLTsamen: akkoord met de brief. We zijn voor tijdige communicatie naar de provincie. De boodschap van
gezamenlijk optrekken duidelijk communiceren. Ten aanzien van de kaders: we vinden deze wel vastgesteld
moeten worden in de raden.
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Voorzitter concludeert: PHO heeft positieve grondhouding over richting van brief. Tekstuele opmerkingen vanuit
Zoeterwoude en Noordwijk worden meegenomen. Moeite met clustering van windmolens, omdat dit niet als een
kansrijke optie uit de voorrondes naar boven is gekomen. De kaders zijn richtingen die verdere uitwerking vergen.
Van belang om na te denken over het omzetten van de kaders naar vergunningsvoorwaarden.
Duiden in de brief wat de status van de kaders is en welke invloed de raad kan hebben in het vervolg van het
proces. Bijlage sociaal- economische kaders worden toegevoegd als hulpmiddel of principe. Met als kanttekening
dat dit nog verder uitgewerkt moet worden. Deze brief is slechts een bouwsteen in de omgevingsvisie die iedere
gemeente moet opstellen. Suggestie: verbinding leggen met de RES in de omgevingsvisie en de verplichting om
de ruimtelijk invulling van de transitieopgave een plek te geven. Op 13 maart 2019 zullen de brief en bijlagen op de
agenda staan van het AB. Reacties en opmerkingen van raden/colleges graag voor 13 maart via het AB. Na het
AB op 13 maart kan de brief nog aan worden gepast voordat hij op 21 maart wordt verzonden aan de provincie.
Zodra de brief is aangepast zal deze rondgezonden worden naar de gemeenten.
Verder is het informeren van de raden van belang wat betreft de RESsen (onder andere het proces en de
verhouding tot het Energieakkoord). Dat doen we na vaststelling van het landelijke Klimaatakkoord.
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Warmte
Voorstel: kennis nemen van de memo
Restwarmte voor Holland Rijnland en de
toelichting daarop.

Fleur Spijker is als ambassadeur Warmte in de Stuurgroep Energieakkoord en als wethouder vanuit Leiden nauw
betrokken bij de ontwikkelingen rondom het warmtenet. Ze praat het PHO bij en geeft aan wat de regionale inzet
zal zijn de komende periode:
 Warmteleiding uit Rotterdam (Leiding over Oost) komt ten oosten van Leiden te liggen. Capaciteit is
momenteel te klein voor de gehele regio. Leiding is te zien als infrastructuur voor warmte in te toekomst voor
verschillende warmtebronnen.
 Provincie vraagt garantstelling voor warmteleiding en wil weten wat de warmtevraag gaat zijn. Qirion gaat dit
in beeld brengen. In bijgevoegde conceptbrief staat het proces verwoord.
Reacties
 Alphen aan de Rijn: blij dat leiding over Oost er komt. In de toekomst zijn er 50.000 woningen die we willen
verwarmen. Dat is niet all electric te realiseren. Warmterotonde is dus van belang voor hele regio.
 Nieuwkoop: er gaat een brief uit namens 13 gemeenten. waar teken je dan voor? Is dat een steunverklaring of
een financiële verplichting? Nieuwkoop lijkt geen profijt te krijgen van de warmteleiding.
 Voorschoten wil graag aansluiten bij het bestuurlijke overleg over de Leiding over Oost.
 Leiderdorp: warmterotonde is een deeloplossing waar iedereen baat bij heeft, los van of je wel of niet
aangesloten bent. Want dan heb je namelijk geen last van overbelasting van het elektriciteitsnet. HLTsamen:
ondersteunen brief, ook al is aansluiting niet direct voorzien. We blijven graag aangehaakt bij bestuurlijk
overleg Leiding over Oost via de gemeente Katwijk. Er wordt gewezen op het belang om op de lange termijn
te onderzoeken of er een leiding vanuit het Noord-Hollandse kan aansluiten op het Zuid-Hollandse
(aantrekkelijk voor de Duin- en Bollenstreek).
 Oegstgeest: steunt warmtenet.
 Zoeterwoude: diameter pijp is ingewikkelde discussie, Er wordt onderzocht wat mogelijk is. Warmtenet
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Rotterdam moet gecombineerd worden met andere bronnen zoals geothermie.
Voorzitter: zodra Qirion resultaten beschikbaar zijn is het goed om deze met elkaar te delen. Twee
aandachtspunten (die we meegeven aan Han Weber): mistigheid van de businesscase (wat voor
commitment geven wij af) en het traject rondom ruimtelijke inpassi ng en vergunningverlening. .
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Uitvoeringsprogramma 2019
 Leiderdorp: vraagt naar een verklaring voor het apart opnemen van de uitvoeringslijn Energiebesparing en
Voorstel:
Zon op daken en hoe zit het met de reserves gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, zijn daar
I.
In te stemmen met het
afspraken over?
 Noordwijk: Noordwijk en Oegstgeest zijn trekker van de uitvoeringslijn Zon op daken, graag dit opnemen in
Uitvoeringsprogramma 2019
het programma. Verder Noordwijkerhout corrigeren.
II.
het overschot van 2018 (€ 233.404,38)
mee te nemen naar 2019 en in te zetten
Voorzitter:
na vaststelling landelijk Klimaatakkoord.
 De lijnen zijn apart opgenomen in het programma, maar in de uitvoering lopen de activiteiten samen.
 Reserves: deze begroting valt niet onder de gemeenschappelijke regeling. De precieze accenten daarin
willen we graag kiezen op het moment dat het Nationale Klimaatakkoord er stap verder is. We komen
hierop terug met een voorstel.
GEZAMENLIJK DEEL ENERGIE & VERKEER Voorzitter: Arno van Kempen
EN VERVOER
Aanwezig: mw. Wolters (Nieuwkoop), dhr. Nieuwenhuis (Oegstgeest), dhr. Bouter (Zoeterwoude), dhr. Joosten
(Leiderdorp), dhr. Knape (Katwijk), dhr. Nagtegaal (Katwijk), mw. Leeuwis (Leiden), dhr. Maat (Alphen aan den
Rijn), dhr. ter Hark (Noordwijk), dhr. Brekelmans (Teylingen), mw. Peters-Adrian (Kaag en Braassem), dhr. van
Rijn (Hillegom), mw. van der Laan (Lisse), dhr. van den Berg (Noordwijk), mw. Hoekstra (Hillegom), mw.
Langeveld (Lisse), dhr. van der Zwet (Lisse).

09

Duurzame mobiliteit: laadinfrastructuur,
deelauto’s en verduurzamen
doelgroepenvervoer
Voorstel: kennisnemen van de presentatie.

Eén van de uitvoeringslijnen van het Energieakkoord Holland Rijnland is duurzame mobiliteit. Mirjam Piepenbrink,
projectleider van deze werkgroep, informeert het PHO over wat er speelt binnen deze uitvoeringslijn. Drie
thema’s staan hier nu centraal: laadinfrastructuur, deelauto’s en verduurzamen doelgroepenvervoer. Toegelicht
wordt wat is gedaan, wat de vervolgstappen zijn en welke commitment vanuit de gemeenten hiervoor nodig is.
Reacties op presentatie
 Lisse: positief over plankaarten laadinfrastructuur. Is ondergrondse laadinfrastructuur ook opgenomen?
Mirjam Piepenbrink: we staan in contact met netbeheerders. Liander is bezig met vermogensstudie
waarin scenario’s worden opgesteld (integrale aanpak),
 Hillegom: vraagt aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van snelladen en accu’s
 Katwijk vraag aandacht voor: verschillen tussen gemeenten qua laadinfrastructuur.
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VERKEER & VERVOER

Kaag en Braassem: blij met plankaarten, kunnen bijdragen aan versnelling. Twijfel over gezamenlijke
verkeerbesluit en gevolgen voor netbeheerder.
Leiden: positief. Pleit voor oppakken op Holland Rijnland niveau.

Voorzitter: Arno van Kempen
Aanwezig: mw. Wolters (Nieuwkoop), dhr. Nieuwenhuis (Oegstgeest), dhr. Bouter (Zoeterwoude), dhr. Joosten
(Leiderdorp), dhr. Knape (Katwijk), dhr. Nagtegaal (Katwijk), mw. Leeuwis (Leiden), dhr. Maat (Alphen aan den
Rijn), dhr. ter Hark (Noordwijk), dhr. Brekelmans (Teylingen), mw. Peters-Adrian (Kaag en Braassem), dhr. van
Rijn (Hillegom), mw. van der Laan (Lisse), dhr. van den Berg (Noordwijk), mw. Hoekstra (Hillegom), mw.
Langeveld (Lisse), dhr. van der Zwet (Lisse), dhr. de Gans (Zoeterwoude), dhr. ten Boden (Teylingen), mw.
Lamers (Voorschoten).
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Mededelingen, ingekomen stukken, externe
bestuurlijke overleggen
a) Mededelingen
b) Ingekomen stukken en stukken ter
kennisname
c) Terugmelding externe overleggen

Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
a) Mededelingen: naar aanleiding van klachten over regiotaxi is gesproken met de vervoerder. Daarnaast komt
er een Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi. Streven is een beperkte telefonische enquêtering. Hiervoor is
medewerking van gemeenten vereist in de vorm van het schriftelijk informeren van de pashouders en het
leveren van telefoonnummers zonder naam en adres alleen postcode 4 niveau informatie. Aantal gemeenten
geven aan dat ze die niet kunnen leveren i.v.m. privacywetgeving. Uitvoerende bureaus geven aan dat hier
een methodiek voor is om dit op te lossen. Dit wordt ambtelijk opgepakt en binnen de gemeenten
teruggekoppeld met de betreffende bestuurder..
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname: geen punten
c) Terugkoppeling externe bestuurlijke overleggen: het betreft geen terugkoppeling maar wel een vraag om
aandacht voor de bestuurlijke bijeenkomst concessie Zuid-Holland Noord en verkenning OV/DGV op 21
februari van 9-12 uur a.s. in het KIVI gebouw in Den Haag. Uitnodiging en stukken volgen circa 10 dagen van
te voren.

11

Uitvoeringsprogramma RVVP
Voorstel:.
I. Het Dagelijks Bestuur te adviseren
bijgaande geactualiseerde projectenbladen
behorende bij het Uitvoeringsprogramma
Regionaal Verkeer en Vervoer Plan, het
Uitvoeringsprogramma OV-visie, het
uitvoeringsprogramma Fiets evenals de
actualisatie van het Programma Ontsluiting
Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) vast

Aandachtspunten:
 De uitvoeringsprogramma’s dienen als actueel overzicht van mobiliteitsprojecten in de regio en als basis voor
de subsidieaanvragen in het kader van de provinciale subsidieregeling mobiliteit.
 In het voorstel staat de route die Oegstgeest als nieuwe regionale route heeft aangemeld verkeerd vermeld.
Dat moet zijn: Rijnzichtweg/Rijnsburgerweg – A44 (tussen A44 en woonkern Rijnsburg). Het ambtelijk overleg
heeft positief geadviseerd over dit voorstel duidelijk wel vanuit het oogpunt dat andere gemeenten mogelijk de
volgende jaren ook met aanvullende voorstellen komen. Voorstel wel akkoord gaan maar kaders die nu in het
RVVP staan voor regionale wegen nog eens goed doorspreken.
 Er is gevraagd om nieuwe kaarten behorende bij het RVVP te maken. Dit verzoek wordt meegenomen bij
overige activiteiten rond de agenda mobiliteit en het RVVP.
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te stellen.
II. Van gedachten te wisselen over het verzoek Reacties:
van de gemeente Oegstgeest om de route
 Katwijk: Inhoudelijk ondersteunen we de aanvraag. Moeten even kijken naar de gevolgen voor de aansluiting
Rijnzichtweg-Rijnsburgerweg (tussen de
op het Katwijks gebied. We hebben enkele kleine wijzigingsvoorstellen bij punt 1 die ambtelijk worden
Schipholweg en de N206) als onderdeel van
teruggekoppeld.
het regionaal wegennet aan te merken.
 Leiden: discrepantie tussen 11b en 11c. UWVP 11b staan de meest geactualiseerde versie. Die dus
vaststellen. Voorstel Oegstgeest steunen we. Wel opletten richting toekomst hoe we omgaan met dit soort
aanvragen. Op een gegeven moment is het geld op, dus goed blijven monitoren samen. Voorzitter: om die
reden agenderen we dit in dit PHO.
 Voorschoten: steun voor verzoek Oegstgeest. Vorig jaar verzoek Voorschoten afgewezen. Graag nog even
kijken naar de kaders. Voorzitter: voorstellen moeten aan dezelfde kaders worden getoetst.
 Oegstgeest dankt gemeenten voor de steun.
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Regionaal snelfietsroute-netwerk en
inrichting
Voorstel:
I. Vaststelling van (het op kaart aangegeven)
beoogde verbindingen voor het
snelfietsroutenetwerk Holland Rijnland.
II. Uitgangspunten voor kwaliteitseisen voor
snelfietsroutes

Op vorig PHO lag een eerste schets op tafel. We hebben het nu over het regionale snelfietsroutenetwerk.
Aansluiting met andere regio’s staan op de kaart van de provinciale snelfietsroutenetwerk.
Er heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie en op lokaal/subregionaal niveau met de fietsersbonden.

RUIMTE EN WONEN

Voorzitter: Emile Jaensch

Reacties:
 Katwijk: Aandachts- punt: snelfietsroute langs kuststrook die Wassenaar induikt is op een weg die daar niet
geschikt voor is. Daar is afstemming voor nodig met gemeente Wassenaar.
 Hillegom: zwakke schakels in Hillegom betreffen juist zojuist opgeknapte en/of vrij liggende fietspaden.
reactie: daar moet een nieuwe kaart voor gemaakt worden. Deze schakels betreffen echter niet het
snelfietsrouteplan maar hebben betrekking op de kaarten behorende bij het RVVP. Zie boven.
 Kaag en Braassem: kunnen ons vinden in de voorgestelde routes. CROW-richtlijnen graag onderbouwd
afwijken in kleine kernen, anders gaat het heel veel geld kosten. Voorzitter: dat mag, mits goed
beargumenteerd.
 Teylingen: snelfietsroute doorkruist hoofd-winkelstraat. Begrijp dat bij nadere uitwerking dit wordt opgelost.
 Leiden is blij met het voorstel.
 Nieuwkoop: prima plan. Deel route van Alphen naar Uithoorn stond verkeert ingetekend. Is ambtelijk
doorgegeven. Wensen inrichtingseisen zijn erg stringent zoals Kaag en Braassem opmerkte.
 Lisse: tot wanneer kunnen we aanpassingen ambtelijk doorgeven? Is aansluiting Zuid-Holland en NoordHolland geregeld? Voorzitter: PZH geeft aan dat dit gebeurd. Reactie planning: nu wordt enkel het net
vastgesteld. Uitwerking wordt daarna op gemeentelijk en provinciaal niveau opgepakt.

Aanwezig: mw. Wolters (Nieuwkoop), dhr. Huizing (Oegstgeest), dhr. Joosten (Leiderdorp), dhr. ten Boden
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(Teylingen), dhr.de Gans (Zoeterwoude), dhr. Maat (Alpen aan den Rijn, dhr. ter Hark (Noordwijk), dhr.
Brekelmans (Teylingen), dhr. van Rijn (Hillegom), dhr. van den Berg (Noordwijk), mw. Langeveld (Lisse), dhr. van
der Zwet (Lisse).
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Mededelingen, ingekomen stukken, externe
bestuurlijke overleggen
a) Mededelingen
b) Ingekomen stukken en stukken ter
kennisname
c) Terugmelding externe overleggen

Mededelingen:
 Oegstgeest: woonvisie is nog niet vastgesteld omdat we eerst de uitkomsten van nader onderzoek willen
afwachten. In de krant heeft dit geleid tot berichten dat we de 25% sociale huur niet zouden vaststellen.
In praktijk voeren we de 25% wel uit. In nieuwe woonvisie die in het najaar wordt vastgesteld zullen we
waarschijnlijk wel gewoon vasthouden aan regionale afspraken. Reactie Leiderdorp: afspraken
woonagenda zijn eerder wel eens niet nagekomen door Oegstgeest. Leiderdorpse raad heeft in motie
gevraagd Oegstgeest op te roepen zich aan regionale afspraken te houden. In dezelfde motie werden
trouwens complimenten gemaakt voor regionale huisvestingsverordening die momenteel ter inzage ligt
en later dit jaar zal worden vastgesteld.
 huisvesting arbeidsmigranten: Voorzitter: donderdag 17 januari bestuurlijk overleg geweest met
gedeputeerde Bom-Lemstra en gemeente Westland, Bodegraven-Reeuwijk en regio Holland Rijnland over
huisvesting arbeidsmigranten. Gedeputeerde is bijgepraat over actuele stand van zaken in deze gemeenten.
Provincie wil met geld van BZK (€ 4 ton) een tweejarig programma starten om het aantal bedden voor
arbeidsmigranten aanzienlijk te vergroten. Programma wordt mogelijk in de vorm van pilots opgezet. In pilots
aandacht voor alle elementen van integrale aanpak langs lijnen wonen, ruimtelijke ordening en economie:
registratie, handhaving, politiek draagvlak, besluitvorming, vergunningen, huisvestingsvormen, provinciaal en
gemeentelijk beleid. Met Hillegom en Kaag & Braassem gesproken, zij zijn geïnteresseerd in pilot. Met
ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten gesproken. Geconcludeerd dat convenant is afgelopen,
ambassadeursteam te ver op afstand was georganiseerd om invloed te hebben op realisatie bedden. Daarom
besloten ambassadeursteam op te heffen. Nu wachten op voorstel provincie m.b.t. pilots.
Reacties
 Teylingen: doelstelling is niet behaald. Waarom dan stoppen met ambassadeursteam? probleem is
nog niet weg. voorzitter: convenant is afgelopen, mandaat voor Holland Rijnland dus ook.
clusterniveau is beter schaalniveau. gemeenten passen eigen beleidsregels toe. Er zitten wel
verschillen in werking tussen beleidsregels. we kunnen daar lessen uittrekken en kennis
uitwisselen. We lopen ook aan tegen knelpunten in het landelijk gebied. Gevraagd hier op
casusniveau naar te kijken. Teylingen gaat zich samen met HLT-gemeenten op de gewenste
(regionale) aanpak beraden.
 Nieuwkoop: graag lessons learnt delen van overleg met provincie. Daarnaast steeds m eer blijvers
i.p.v. tijdelijke arbeidskrachten. Er komt dus ook vervolgvraagstuk over inburgering en taal.
 Lisse: convenant afgerond dan met elkaar in gesprek hoe we verder gaan. dit gesprek is niet
gevoerd. dus graag laten terugkomen. Vandaag was human capital agenda in het PHO. daar ook
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arbeidsmigrantenproblematiek bij betrekken zodat we dit ook integraal oppakken.
Alphen aan den Rijn: kennisuitwisseling binnen Holland Rijnland en provinciaal niveau is belangrijk.
Gedeputeerde heeft aangegeven echt iets met dit onderwerp te willen. Alphen is bezig met een
nieuwe locatie voor 350 arbeidsmigranten. Vergunning is verleend aan locatie op bedrijventerrein.
Provincie stelt zich daar soepel in op.

Voorzitter: verzoek tot bespreking neem ik ter harte. clusterniveau lijkt een goed schaalniveau voor
vervolg van de aanpak. verslag PZH over het gesprek wordt nagezonden. Twee dingen meegeven: eerst
behoefte in kaart brengen, daarna in beslotenheid van raad de kader voor locaties vaststellen, zodat
later bij besluitvorming definitieve locatie minder problemen zijn. Tweede: in Bodegraven zijn
bemiddelaars/uitzendbureausuitgeschakeld in proces rond realisatie locatie, in Westland waren zij juist
het vliegwiel in planvorming en contact met de raad.
In DB zullen we bespreken of verslag PZH als gesprekstuk wordt geagendeerd.
Mededeling klimaatadaptatie: om klimaatbestendig handelen te verankeren in beleid en werkprocessen is
cofinanciering mogelijk, via een Europese LIFE subsidie van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie of
via het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
Holland Rijnland stelt een aanvraag op voor het inhuren van een procesregisseur voor 2 jaar vanaf 2019
(DPRA) of 2020 (LIFE IP). De eigen bijdrage kan in uren worden ingevuld. De LIFE IP aanvraag moet half
maart worden ingediend, de DPRA aanvraag voor 1 april.
b) Ingekomen stuk: contingentenbesluit 2019
c) Terugmelding externe overleggen: -
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NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

Voorzitter: Nanning Mol
Dhr. Huizing (Oegstgeest), dhr. van Velzen (Alphen aan den Rijn), dhr. Buijserd (Nieuwkoop), Mw. van de
Wereld-Verkerk (Kaag en Braassem), dhr. Binnendijk (Leiderdorp), dhr. Ten Boden (Teylingen), dhr. de Gans
(Zoeterwoude), dhr. ter Hark (Noordwijk), dhr. van Rijn (Hillegom), dhr. van den Berg (Noordwijk),

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

a) Mededelingen
 Opening park Buitenplaats Rusthoff: Op 19 december is door burgemeester Carla Breuer van Teylingen
het gerenoveerde park ‘Buitenplaats Rusthoff’ in Sassenheim geopend. De renovatie is financieel mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Groenprogramma HR.
 Project ‘Ervaar de Romeinse Rijn’: Holland Rijnland draagt, uit het reguliere budget Groene landschappen,
financieel bij aan het project ’Ervaar de Romeinse Rijn’ ter grootte van € 12.100,- (incl. BTW). De bijdrage zal
een positief effect hebben op de doelen die Holland Rijnland nastreeft, zoals het beter beleefbaar maken van
het Romeins erfgoed langs de Oude Rijn van Bodegraven tot en met Katwijk en past goed bij de ambitie
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‘economie van waterrecreatie en (spreiding) van toerisme’. De gemeente Bodegraven en PZH dragen ook
financieel bij.
 Opening wandelpad Veldzicht: Wandelroute Veldzicht bij museum veldzicht in Noordwijk is geopend. Dit
wordt mede gefinancierd uit het groenprogramma.
 Start werkzaamheden project Noordvoort: 14 november zijn werkzaamheden voor Noordvoort gestart. Dit
is een natuurontwikkelingsproject tussen Noordwijk en Zandvoort. De twee wethouders van Noordwijk en
Zandvoort hebben het startschot gegeven. Holland Rijnland draagt bij aan financiering van dit project.
Recreatief Routebureau PZH: de provincie gaat starten met een draagvlakonderzoek voor een routebureau
met mogelijke taken als regie op beheer, organiseren route informatie en organiseren marketing/promotie.
Regiegroep Holland Rijnland:
 de bestuurlijke regiegroep HR op 15 februari is door gedeputeerde Weber verschoven naar juni. De reden
hiervoor is dat de regiegroep in februari gepland was met de gedachte dat er een koppeling met de
energietransitie gemaakt zou kunnen worden. Op dit moment ligt er echter nog geen stuk m.b.t.
energietransitie dat richting de regiegroep zou kunnen. Ook zijn de provinciale Visie en Uitvoeringsagenda
Rijke Groenblauwe Leefomgeving op 15 februari nog niet vastgesteld door de Provinciale Staten. We
verwachten dat dit na de verkiezingen opnieuw geagendeerd wordt.
 In een gezamenlijke ambtelijke bijeenkomst met de landschapstafels in maart zal de doorontwikkeling van de
landschapstafels centraal staan in het licht van de Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Ter voorbereiding zullen
de landschapstafels worden gevraagd om van te voren na te denken over hoe zij de rol van de
landschapstafels zien in de Rijke Groenblauwe Leefomgeving.
 Zoals eerder genoemd zal in de bestuurlijke regiegroep HR in juni de ambities van het nieuwe college van GS
en die van de landschapstafels naast elkaar worden gelegd en bekeken waar deze elkaar versterken.
 Stappenplan groene initiatieven. Hierover komt in het voorjaar een themacafé groen organiseren.
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname: geen
c) Terugmelding externe overleggen: geen
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ALGEMEEN

Voorzitter: Nanning Mol

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

a) Mededelingen: geen
b) Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 Ter kennisname: Voortgangsrapportages cofinancieringsfonds Holland Rijnland.
Bijlagen:
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kennisname
c) Terugmelding externe overleggen

15a Informatienota Voortgangsrapportages cofinancieringsfonds
15b Voortgangsrapportages cofinancieringsfonds Holland Rijnland
 Ter kennisname: Kaderbrief 2020
Toelichting:
De kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast. Momenteel wordt gewerkt aan
de herijking van de regionale agenda Holland Rijnland. Deze wordt op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur
vastgesteld. Deze meerjarige agenda vervangt dan de huidige inhoudelijke agenda en geeft voor de periode
2019-2023 richting aan de inzet van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de begrotingsafspraken
hierover en de verantwoording. Omdat dit proces nog in volle gang is, is deze kaderbrief noodgedwongen nog
gebaseerd op de eerder vastgestelde inhoudelijke agenda en bevat vooral de financiële kaders.
c) Terugmelding externe overleggen: geen

Rondvraag en sluiting

Geen punten.

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehouderoverleg [naam] van Holland Rijnland van 22 mei 2019
de secretaris,

de voorzitter,

