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Onderwerp: stand van zaken bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 

Kennisnemen van: 
I. De bespreeknotitie bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 
II. De raadsbrief van Economie071 over de stand van zaken 

bedrijventerreinenstrategie regio Economie071 

Inleiding: 
Provincie Zuid-Holland heeft begin 2017 een behoefteraming bedrijventerreinen uit laten 
voeren door Stec met daarin een beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften. 
Stec signaleerde dat in samenspraak met de provincie een aantal stappen gezet moesten 
worden om het regionale bedrijventerreinenbeleid te actualiseren. Binnen de 
gemeentelijke samenwerking Holland Rijnland is in 2017 de ambitie uitgesproken om een 
regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen en aan te bieden aan provincie Zuid-
Holland. Op het PHO van 21 november 2018 is vastgesteld dat het opstellen van een 
regionale strategie op dat moment nog niet mogelijk was. In een extra PHO op 20 maart 
2019 is verder gepraat over dit thema. Uitkomst daarvan is bijgevoegde bespreeknotitie. 
Als bijlage is daar aan toegevoegd de raadsbrief van Economie071 over de stand van 
zaken bedrijventerreinenstrategie regio Economie071. 
Het opstellen van de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland kan verder vorm krijgen 
wanneer de uitgangspunten voor de bedrijventerreinenstrategie Economie071 helder zijn. 
In de raadsbrief van Economie071 wordt u geïnformeerd over de planning van dit proces. 

Kernboodschap: 
De ambitie is uitgesproken om een regionale bedrijventerreinenstrategie op te stellen en 
aan te bieden aan provincie Zuid-Holland. Deze kan momenteel nog niet worden 
opgesteld. Eerst dient scherp te worden of de drie subregio’s de vraag naar verschillende 
typen bedrijfslocaties binnen de eigen subregio kunnen en willen faciliteren of niet. In de 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

bespreeknotitie worden de uitgangspunten zoals geformuleerd in het extra PHO van 20 
maart weergegeven. Het meest spannend is of Economie071 de vraag binnen de eigen 
subregio kan en wil faciliteren. Het proces om daartoe duidelijkheid te krijgen wordt 
beschreven in de raadsbrief van Economie071. 

Consequenties: 
Na het zomerreces 2019 moet er helderheid over zijn of regio Economie071 de vraag 
naar bedrijfslocaties kan en wil faciliteren. Dan is duidelijk of er toch een beroep moeten 
worden gedaan op de andere subregio’s. Op basis van te bereiken overeenstemming 
hierover kan in het najaar 2019 de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland worden 
opgesteld.  

Communicatie: 
De provincie wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken totstandkoming 

Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland.
 
Naast een raadsbrief stuurt Economie071 ook een brief naar de ondernemers in haar 

regio.
 

Uitvoering: 
De portefeuillehouder economie informeert het Dagelijks Bestuur over de voortgang van 
het proces. In het PHO van 25 september 2019 moet duidelijk zijn wat de stand van 
zaken is in regio Economie071 en de mogelijke ruimtevraag daarvanuit bij de andere 
twee subregio’s. Concept-bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland wordt 
geagendeerd in het DB van 31 oktober 2019  en het PHO van 20 november 2019. 
Vaststelling van de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland is voorzien in het 
Algemeen Bestuur van 18 december 2019. NB: planning is onder voorbehoud. 

Bijlagen: 
17b. Bespreeknotitie bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 
17c. Raadsbrief Economie071 


