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Verslag
Mw. A.W. Meijndert

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent het overleg en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen
De voorzitter zegt dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Blok en de heer Cazemier
en dat er helaas geen delegatie kan worden verwelkomd vanuit Woerden en Alphen aan den Rijn.
Van mevrouw Blok wordt later afscheid genomen. Haar vertrek maakt het noodzakelijk tot de
verkiezingen een plaatsvervanger aan te wijzen. Na de verkiezingen zal worden bepaald welke
gemeente het voorzitterschap van welke tafel op zich zal nemen.
De heer Hofstra meldt dat de heer Tetteroo plaatsvervangend voorzitter is van de tafel R&W maar
dat deze er geen bezwaar tegen heeft als de heer Hofstra tot de verkiezingen optreedt als
plaatsvervanger van mevrouw Blok. Dit voorstel is door de vergadering breed gesteund.
Er volgt een vertrouwelijk deel van de vergadering dat separaat wordt genotuleerd.
Stand van zaken langetermijnverkenning Boskoop
De voorzitter wilde dit punt bespreken in het bijzijn van gedeputeerde Vermeulen maar deze is
helaas niet aanwezig. Op 1 februari 2018 is er tussen 11.00 en 11.45 uur een voorzittersoverleg
waarbij ook de overige leden van het algemeen bestuur worden uitgenodigd. Tevens is aan de
provincie gevraagd daarbij de gemeenten Zoetermeer en Zoeterwoude ook uit te nodigen omdat de
verkenning een breder bereik heeft dan alleen Boskoop.
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De heer Van der Kamp merkt op dat de verkenning voor hem uit de lucht kwam vallen. Aanvankelijk
leek het om N-wegen te gaan maar het blijkt om veel meer te gaan. Het is hem onbekend of de
gemeenten en de regio zich al een mening over het stuk hebben gevormd. Als dat zo is, zou hij hier
voorafgaand aan het gesprek met de provincie willen spreken. De bevindingen kunnen dan worden
meegegeven aan de gedeputeerde.
De heer De Jong geeft uitleg. De verkenning komt voort uit de verlengde N207 die extra druk zet op
Hazerswoude. Het is absoluut noodzakelijk hiervoor politiek een oplossing voor de lange termijn te
vinden. Alle harde en zachte plannen zijn geïnventariseerd en vervolgens zijn duurzaamheid en
recreatie erbij betrokken en zijn de kansen ingeschat. Het dossier is met schimmigheid omgeven,
want het bleek niet de bedoeling dat zaken waaraan duiding is gegeven op straat terecht zouden
komen. Hij is blij dat de provincie is uitgenodigd zodat er een extra stap gezet kan worden. De regio
moet de regie houden en ervoor zorgen dat de tafel niet naar Zoetermeer wordt verplaatst.
De heer Hofstra merkt op dat de voorzitter V&V alleen in het bestuurlijk overleg van R&W een
toelichting heeft gegeven. In het overleg met de gedeputeerde op 14 december 2017 moet de regio
daarom scherp letten op hoe de provincie met deze ontwikkelingen omgaat.
Mevrouw Bergman vraagt wie deze kwestie ambtelijk voor 2 februari 2018 gaat coördineren.
De heer Van der Kamp denkt dat deze bij een van de strategisch adviseurs kan worden neergelegd.
De heer De Jong neemt deze suggestie mee terug. Er is al een notitie opgesteld en hij gaat ervoor
zorgen dat iedereen aanhaakt. Indien dit is gewenst, kan de kwestie vooraf worden besproken.
De heer Van den Heuvel neemt aan dat de kans wordt aangegrepen om ook andere zaken met de
provincie te bespreken zoals de infrastructuur (N11, A12).
Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
2. Conceptverslag AB-Platform regio Midden-Holland d.d. 5 juli 2017
De heer De Jong constateert dat er bij de mededelingen sprake is van de heer Jong maar deze staat
niet vermeld op de aanwezigenlijst.
Mevrouw Bergman wil de zin, dat vanwege de negatieve sfeer het geen fijne middag was,
schrappen.
Het verslag wordt hierna vastgesteld.
3. Perspectief Groene Hart
De heer Van der Kamp is lid van de stuurgroep Groene Hart. Voorheen werden de natuuropgaven
vanuit het Rijk gecoördineerd door drie provincies, maar dit is losgelaten. Er is een poging gedaan
een stuurgroep te formeren van waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partijen. Dit is
mislukt. Uiteindelijk is een aantal mensen gevraagd. De stuurgroep moet aanjagen en agenderen,
maar kijkt tegelijkertijd in de keuken. Strikt genomen is de stuurgroep geen stuurgroep. De drie
provincies gaan hun eigen gang, terwijl ze claimen Groene Hartbeleid te voeren. Utrecht is streng en
heeft een coöperatieve houding bij goede plannen, maar in de laatste nota Ruimte van Zuid-Holland
komt het woord Groene Hart niet een keer voor en dat terwijl de gedeputeerde voorzitter was van de
stuurgroep. In de Perspectiefnota staan nieuwe plannen die het Groene Hart sterker moeten maken.
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Er zijn thema’s geagendeerd die tot dusver onbespreekbaar waren. Dit is een enorme doorbraak. De
notitie roept op tot de volgende opgaven:
* versterking van het landschap en de identiteit;
* bepalen waar en wat er in het gebied moet veranderen als dit noodzakelijk blijkt;
* de te verwachten bodemdaling aanpakken, niet alleen op het platteland maar ook in stedelijk
gebied;
* de energietransitie ook te laten gelden voor het Groene Hart. Er loopt een project om langs de
N11 windmolens te plaatsen;
* koppelen van het economisch profiel aan duurzaamheid en het benoemen van mobiliteitsopgaven.
Het is helaas niet gelukt wonen in de nota mee te nemen.
De nota wordt agenderend voor de nieuwe coalitie. Zijn wens is dat de regio’s hiernaar kijken en deze
inhoudelijk aan de verschillende tafels bespreken. Het zou mooi zijn als gemeenten de provincie
hierop aanspreken. De afspraak is dat iedere provincie het document gebruikt als basis voor de
omgevingsvisie. Het Groene Hart mag niet nogmaals ontbreken in de streekvisie. Het is helaas niet
gelukt om iedereen hierbij te betrekken, maar de heer Van der Kamp is tevreden met de inhoud.
De heer Kats vraagt of de rapportage die de Rabobank heeft opgesteld hierop aansluit.
De heer Hofstra zegt dat de stuurgroep R&W kennis heeft genomen van het stuk en een brief heeft
verstuurd. De meeste zaken worden in de ruimtelijke ontwikkelingen en de omgevingsvisie van
Midden-Holland vormgegeven. Het is een goede bijdrage die een gespreksonderwerp met de
gedeputeerde kan zijn. Hij vraagt of er ook iets is gedaan met de strategische visie Krimpenerwaard.
Mevrouw Bergman denkt dat iedereen op onderdelen hiermee verder kan. Het verbinden van
thema’s versterkt de nota. De provincies moeten hun huiswerk doen en de regio moet bij de les
blijven. Als iedereen het op het netvlies heeft, kan het als basis worden gebruikt om vanuit de inhoud
thema’s te behandelen. Zij vindt het van belang eerst een aantal thema’s te selecteren waar de
vergadering mee verder kan. Dit voorkomt discussie.
De heer Van den Heuvel vindt dat er een feitenrelaas bij hoort, omdat dit meer informatie geeft over
de samenhang.
De heer De Jong vraagt of de nota is afgestemd met waterschappen en of natuurorganisaties hierin
zijn betrokken.
De heer Van der Kamp antwoordt dat de rapportage van de Rabobank en de strategische visie
Krimpenerwaard hierin zijn betrokken. Alle bestaande informatie is opgehaald, bestudeerd en
vastgelegd in een bijlage. Het rapport toont aan dat de provincie in beweging moet komen. Het helpt
als de thema’s op het netvlies staan en kunnen worden uitgedragen. Hij denkt erover het stuk bij de
strategische adviseur neer te leggen. Het is de bedoeling om eens in de twee of drie jaar een Groene
Hartmeter op te stellen. Waterschappen en natuurorganisaties zijn nog niet in het proces betrokken,
maar de stichting Groene Hart wel. Hij weet niet hoe het stuk daar is ontvangen. Achter de schermen
wordt gewerkt aan de energietransitie en wordt concreet gesproken over windmolens langs de N11.
Hij bereidt een stuk voor dat wordt geagendeerd voor de vergadering van december 2017.
4. Financiën
4a.
Marap najaar 2017 regio Midden-Holland
De heer Douw zegt dat de Marap onverminderd actueel is. De prognose is een plus van ongeveer
30.000 euro. Het stuk moet formeel in het AB worden vastgesteld omdat er een rechtmatigheidsbasis
nodig is om reserveringen voor de exploitatie te gebruiken. Bedragen moeten worden overgeheveld
alvorens ze voor de tafels beschikbaar te zijn. Ook het overhevelen van restantbedragen moet
worden bekrachtigd door het bestuur. Het repressief toezicht is voldoende en ook dit jaar verlengd.
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De Marap wordt conform vastgesteld.
5. Voortgang regio Midden-Holland
5a. Terugblik klankbordgroep AGW d.d. 22 november 2017
De voorzitter zegt dat tijdens het overleg van de burgemeesters van de drie gemeenten en de
voorzitters van de verschillende tafels is gesproken met gedeputeerde Adri Bom.
Het parkeerakkoord en wat dat voor de samenwerking op kan leveren, is aan de orde geweest. Een
aantal interessante zaken wordt onderzocht. Het nieuwe kabinet is op zoek naar regiodeals.
Bodemdaling is niet exclusief voor de regio, maar wel bestuurlijk de verantwoordelijkheid van de
regio. Er wordt bekeken wat de regio ermee kan. Mede in het licht van de overdracht aan de nieuwe
colleges is gekeken naar de voortgang van de tafels.
Met de provincie is verder gesproken over de voortgang van de subsidieaanvraag voor
gebiedsgericht werken. Er is een bedrag toegekend van ongeveer 1,5 miljoen euro voor de drie
gemeenten. De aanvraag is in april 2017 in GS behandeld en in mei 2017 in de Provinciale Staten en
deze maand wordt er een uitvoeringsregeling vastgesteld. Daarna volgt er nog een ambtelijke
subsidieaanvraag. Vervolgens bestaat er een kans dat er op enig moment iets gebeurt. Er leek
voortgang in te zitten, maar de regio dreigt nu in het moeras te belanden. Hij verwacht dat de stukken
voor het weekend binnen zijn. Deze worden, aangevuld met het verslag, daarna direct doorgestuurd.
5b. Terugblik combioverleg burgemeesters en secretarissen d.d. 23 november 2017
De voorzitter zegt dat tijdens de evaluatie is besloten af en toe de gang van zaken te bespreken met
burgemeesters en secretarissen. Het was het eerste overleg. Er is vooral gesproken over het op te
stellen overdrachtsdocument voor de nieuwe colleges. Daarin worden de stand van zaken per tafel,
maar ook grotere onderwerpen nader belicht.
De heer Postema meldt dat er volgende week een gecombineerd overleg is met adviseurs en
programmasecretarissen. Daarna wordt per tafel een eerste concept opgesteld van de belangrijkste
overdrachtspunten en verslag gedaan hoe de samenwerking verloopt.
De heer Kats lijkt het goed de lijnen voor afstemming kort te houden. Er is ook over het dagelijks
bestuur gesproken en over de portefeuilleverdeling en de tafelvoorzitters na de verkiezingen.
Het overleg vindt het verstandig de tafels zoveel mogelijk te spreiden over de gemeenten, maar dit is
geen wet van Meden en Perzen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het gevoelsaspect.
De heer Van der Kamp verwacht dat een aantal projecten een wat zwaarder accent zal krijgen. Er
wordt overwogen deze bij een specifiek iemand onder te brengen. Op die manier zijn veel
wethouders aangehaakt op lopende zaken en kan het proces op een natuurlijke manier door worden
ontwikkeld. Tevens kan worden bepaald waar de kracht in het netwerk zit.
5c. Per bestuurlijk overleg
Tafel Natuur, Water en Recreatie (NWR)
De heer Van den Heuvel zegt dat, in verband met de verkiezingen, het bestuurlijk overleg in principe
aan het afbouwen is. De komende maand wordt wel vergaderd over reguliere zaken zoals de
rivierkreeftjes. Dit punt wordt bij het Waterschap neergelegd. Cheese Valley was een mooie
bijeenkomst die iets los heeft gemaakt. Daar is hij trots op. Verder lopen er in het plassengebied wat
projecten met natuur, water en recreatie (oevers, riet en verval van eilanden).
Tafel Sociaal Domein (BOSD)
Mevrouw Dijkstra meldt dat de inkoop gelukkig is afgerond. Het was een spannende exercitie met de
zorgaanbieders. Zij is tevreden dat er een objectieve derde is ingeschakeld om realistische tarieven
vast te kunnen stellen. Het aantal producten (3000) is teruggebracht tot 53 diensten. Dit is
overzichtelijker en eenduidiger. Ook de overgang van 18- en 18+ is spannend. Daarbij is de
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dienstverlening naar elkaar toegebracht. Er is een GGZ-instelling (Rivierduinen) die alles dreigt op te
zeggen als de regio niet in een bepaalde interpretatie meegaat.
Het beschermd wonen wordt in de toekomst naar de regiogemeenten overgeheveld. Er is een
compensatieregeling getroffen voor psychisch kwetsbare mensen die langer thuis wonen.
Op 20 november 2017 was er een succesvolle regionale raadsledenbijeenkomst met 45 bezoekers.
Er bleek bij de raadsleden nu veel meer duidelijkheid te bestaan over wat lokaal is en wat regionaal.
Met de regio is een alliantie gesloten over een transmuraal netwerk met zorginstellingen van het
Groene Hart Ziekenhuis. De aansluiting van zorg en arbeidsmarkt is een probleem. Het aantal
ouderen neemt toe. Er wordt uitgezocht of een hbo-opleiding kan worden opgestart.
De heer De Haas is voorzitter van het Provinciaal Platform Gezondheid. Dit werkt samen met
Holland-Rijnland. Het rapport Veilig Thuis voldoet ruim aan de voorwaarden. Hierover komt een
terugkoppeling. De bekostiging is wel een punt, want er wordt gediscussieerd over de budgetten.
Verder is hij bestuurlijk trekker integratie kleinschalig openbaar vervoer Midden-Holland. De
aanbestedingslijnen Midden-Holland en Rijnland zijn gesynchroniseerd en lopen samen met die van
de provincie. Hij hoopt dat in 2020 de volledige integratie kan worden gerealiseerd. Zodra er een
profielschets is opgesteld, kan een projectleider worden benoemd. Hierover is ook discussie. De
provincie focust zich op het openbaar vervoer en de regio op doelgroepen.
Tafel Ruimte en Wonen (R&W)
De heer Hofstra bereidt morgen de agenda R&W voor. Het belangrijkste aandachtspunt is de
voorbereiding op het overleg met de gedeputeerde over de woningbouwprogrammering.
Er zijn drie onderzoeken uitgevoerd naar de woonbehoefte (woningtype en de lokale en boven
regionale vraag). Op termijn zal het aantal woningen in de regio groeien met 14.000. Hij wil de
provincie ervan overtuigen dat de regio hieraan een bijdrage wil leveren, omdat deze op allerlei
vlakken voldoet aan de opgaven die er liggen. De A12 draagt ook bij aan de ontwikkelingen van de
woningbehoefte. Hij kijkt of het bod van Zuidplas past binnen het regioaanbod. Het gaat erom dat
gemeenten elkaar op dit punt versterken.
Tafel Verkeer en Vervoer (V&V)
De heer De Jong meldt dat bij V&V wethouder Oskam het project N11 trekt en wethouder Neven de
Alphen Corridor. Binnen de regio wordt, samen met Rijnland, ingezet op goederenvervoer over water.
Hier is geld voor beschikbaar. De visie van de regio wordt geïntegreerd in die van de provincie.
Holland Rijnland en Midden-Holland zitten niet op een spoor en kunnen dat niet realiseren zonder de
tussenkomst van de provincie. Het project A20 staat prominent op de agenda. De provincie wil
voorfinancieren en vraagt de regio mee te doen. Kort door de bocht moet er ongeveer 2,5 miljoen
euro worden geïnvesteerd over een periode van vijf jaar. Dat is omgeslagen 10 euro per inwoner.
Het kan zijn dat de A13 en de A16 voorrang krijgen. Rotterdam is daarom niet enthousiast. Hij roept
de wethouders op mee te tekenen voor voorfinanciering als er een concrete vraag komt richting regio.
Het is een meertrapsraket. Eerst probeert de provincie de regio achter zich te krijgen en daarna gaat
deze naar andere gemeenten zoals Capelle a/d IJssel en Rotterdam. Op 13 december 2017 is er een
belangrijke bijeenkomst en voor die tijd wil de provincie duidelijkheid. Er zijn meerdere varianten
mogelijk. De BDU-gelden zouden kunnen worden ingezet (geld afkomstig van de provincie) en daar
moet dan een stukje cofinanciering bij. Als de provincie niet wil subsidiëren, moeten gemeenten
bereid zijn hier geld voor opzij te zetten om de rente te kunnen betalen.
De heer Van der Kamp zegt dat een stukje A20 buiten de regio ligt. Doet Rotterdam ook mee?
De heer De Haas hoort te weinig over de bijdrage van Rotterdam. Kan deze niet vooraf worden
meegenomen? Wat gebeurt er als de regio zegt dat ze niet verder komt dan 1 miljoen euro?
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De heer Kats denkt dat de regio ja kan zeggen en later bepalen hoe het probleem moet worden
opgelost.
De heer Van der Kamp stelt voor tegen de provincie te zeggen dat er 1,5 miljoen euro beschikbaar
is. Wil het proces slagen, dan moet er een notitie komen die in de colleges kan worden besproken.
De heer De Jong begrijpt dat Rotterdam tegen is, want deze wil eerst de A16 rond hebben.
Hij weet te weinig van de problematiek om hier diep op in te gaan, maar wel dat er boter bij de vis
moet komen. Als er 10 euro per inwoner wordt ingezet, moet dit langs de gemeenteraden, maar er
kan ook ieder jaar 2 euro worden gestort. Daar voelt hij niet veel voor, want dan wordt het structureel.
Als de regio 2 miljoen euro moet bijdrage gaat hij bij het bedrijfsleven langs en Rotterdam moet ook
wat doen. Er wordt nog niet om geld gevraagd maar of de regio meedoet.
Hij gaat ervoor zorgen dat er dinsdagmorgen een mail wordt verzonden aan de deelnemers. Hij geeft
hierin een richting aan om in de colleges te bespreken.
De heer Van den Heuvel is er voorstander van de slagkracht te vergroten, maar heeft wat twijfels
over de 10 euro per inwoner, omdat er maar een slim raadslid hoeft te zijn die zegt dat er een potje is.
Mevrouw Bergman vindt dat een deel moet worden opgehaald bij bedrijven en een deel bij de regio.
De voorzitter denkt dat het goed is ja te zeggen tegen de provincie en later uit te zoeken wat dit nu
concreet betekent.
Tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (EOA)
Mevrouw Bergman bekijkt wat er op de website moet komen voor de Holland Outlet Mall. Er is
succes geboekt, de lobby heeft resultaat gehad. Er zijn drie thema’s waar de tafel mee verdergaat en
dat zijn: de bedrijventerreinenstrategie, onderwijsarbeidsmarkt en detailhandel.
Over het thema onderwijs en arbeidsmarkt is er onlangs een conferentie geweest over hybride leren
en fieldlabs. De actualisatie van de regionale detailhandelvisie wordt opgepakt door BodegravenReeuwijk en de provincie bereidt de partiële herziening van het programma Ruimte voor. Daarin
spelen de bedrijventerreinenstrategie en detailhandel een grote rol. Vraag en aanbod zijn goed
afgestemd, maar zij is bang dat de regio moet bloeden voor de metropoolregio. Lansingerland wil
2
50.000 m kantoorruimte toevoegen. De provincie rept daar met geen woord over terwijl de regio op
een punt een aanwijzing krijgt. Dit wekt bij haar veel irritatie. De regio moet alert zijn en zich niet de
kaas van het brood laten eten. Zij wil dat dit punt wordt meegenomen in het gesprek met de
gedeputeerde.
Aan de Groene Harttafel wordt gesproken over samenwerken in kaas. Dit is een mooie ontwikkeling.
Zij wil de Nationale Kaaskeurdag terughalen naar Gouda.
Verder is er overleg geweest met gemeentesecretarissen om op inhoud samen te werken. Er worden
stappen gezet, maar de regiogemeenten moeten elkaar wel vasthouden in overschrijdende issues. Zij
is er niet gerust op dat het goed komt met de ambtelijke capaciteit.
De heer Kats vraagt de wethouders dergelijke issues mee terug te nemen naar de colleges voor
overleg.
De heer De Jong heeft met zijn secretaris (V&V) over het probleem gesproken om gestroomlijnd in
beeld te brengen wat er wel en wat er niet kan.
De heer Van den Heuvel heeft vanmorgen 3 hectare bedrijventerrein verkocht omdat Woerden vol is.
Hij staat achter de strategie, want over een paar jaar is alle grond verkocht. Als Bodegraven-Reeuwijk
geen plek meer heeft, wil hij naar de eigen regio kunnen wijzen.
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Mevrouw Bergman zegt blij te zijn met het perspectief van het Groene Hart, maar het kan ook een
belemmering zijn. Bij het Rijk merkt zij de trend dat het Groene Hart ‘open’ moet. Dat kan als je het
ontwikkelt, maar het is wel tegenstrijdig. Of de gedeputeerde zich houdt aan een document betwijfelt
zij. Zij wil daarom dat er duidelijkheid komt.
De heer Van der Kamp zegt dat er altijd een afweging gemaakt moet worden tussen de kwaliteit van
het landschap en uitbreiding. Eindeloos doorbouwen kan ook niet. De kansen moeten worden benut.
Er moeten slagen worden gemaakt.
6. Rondvraag
De voorzitter heeft begrepen dat de ophaalsessies bij de gemeenten niet zo productief blijken te zijn,
ondanks dat portefeuillehouders langs alle raden zijn gegaan.
Mevrouw Dijkstra zegt dat de geplande avond voor de ophaalsessie niet zo goed uit kwam en dat
toen is besloten de vragen per mail te versturen. Ook daar is geen reactie op gekomen. Dit doet niets
af aan het feit dat er veel belangstelling was voor de presentatieavond.
De voorzitter wil onderzoek naar de manier waarop vragen uit de raden kunnen worden ontsloten.
De heer Van der Kamp denkt dat het zinvol is een A4, waarin wordt gevraagd om thema’s, naar de
commissies te sturen via de lokale wethouders. De wethouder moet hier zelf verantwoordelijk voor
gemaakt worden.
Mevrouw Bergsma heeft dit gedaan, maar het bleek dat niemand belangstelling had.
De voorzitter volgt het voorstel van de heer Van der Kamp.
7. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Platform-AB van 4 juli 2018,
het dagelijks bestuur,
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

H.E. Postema

M. Schoenmaker

