Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg hierbij:

Terugkoppeling voor wethouders Ruimte en Wonen, Economie, Onderwijs,
Arbeidsmarkt en Duurzaamheid uit gecombineerd Bestuurlijk Overleg Ruimte en
Wonen, Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid en Bestuurlijk
Overleg Ruimte en Wonen d.d. 2 oktober 2017 t.b.v. terugkoppeling aan colleges
en raden
Gecombineerd bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen en Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt
Energiestrategie Midden-Holland
De heer Van den Heuvel (Bodegraven-Reeuwijk) spreekt zijn teleurstelling uit over het ontbreken van
voortgang in de opzet en ondersteuning van het bestuurlijk overleg duurzaamheid. Tot het opzetten van
deze tafel is al een jaar geleden besloten. Behandeling in een gecombineerd overleg was dan volgens
hem niet nodig geweest.
De voorzitter (mevr. Blok, Krimpenerwaard) stelt dat het BO Ruimte Wonen zelf heeft gevraagd om dit
overleg om geïnformeerd te worden over de ruimtelijke impact van de Energiestrategie. Het gaat om
een integraal thema. Daarom zal het toch worden behandeld.
De ondersteuning van het bestuurlijk overleg duurzaamheid zal in het regionaal secretarissenoverleg
(RSO) aan bod komen.
De heer Oskam (Bodegraven-Reeuwijk) geeft een toelichting op het ontstaan van de Energiestrategie,
als voorzitter van het bestuurlijke overleg Duurzaamheid. Midden-Holland is een van de pilotregio’s in
Nederland. De huidige stand van zaken is dat de opgave in beeld is gebracht op basis waarvan keuzes
kunnen worden gemaakt, die vaak ruimtelijke consequenties hebben, maar ook economische. De
energietransitie is een grotere opgave dan de transitie van het sociaal domein is geweest.
Mevr. Noorduyn (ODMH) presenteert de Energiestrategie Midden-Holland en legt hierbij een aantal
vragen voor.
Het gecombineerde BO adviseert in het vervolg van de Energiestrategie in te zetten op een
overzichtelijk korte- en lange termijn handelingsperspectief met rollen voor inwoners, bedrijven en
overheden en te beginnen met het nemen van maatregelen op logische plekken waar winst geboekt
kan worden. Het BO blijft hierbij graag betrokken.
Behoefteraming bedrijventerreinen
Mevr. Bergman (voorzitter BO Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Gouda) licht toe dat de uitkomsten
van de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen aanleiding geven voor afstemming tussen
economische doelen en ruimtelijke keuzes. Om als regio sterk te staan is het aan te raden hierop een
strategie te hebben. Behoud van bestaande bedrijvigheid in de regio is een van de doelstellingen. Dat
vraagt ruimte, regelmatige en tijdige afstemming.
De uitkomsten van de behoefteraming zijn toegelicht door de Stec-groep, opsteller van de
behoefteraming. In het bijzonder wordt ingegaan op de uitkomsten van de raming voor de gemeenten in
de regio Midden-Holland.
Het gecombineerde overleg concludeert dat het omwille van de concurrentiepositie van Midden-Holland
met de sterke MKB-sector noodzakelijk is om voldoende ruimte voor bedrijventerreinen beschikbaar te
houden. Het verkleuren van bestaande terreinen (functiewijziging van bedrijven naar wonen
bijvoorbeeld) staat hiermee mogelijk op gespannen voet. Dit vergt regionale afweging.
Uitgebreide inhoudelijke informatie over het belang van de bedrijventerreinen voor de economie en de
werkgelegenheid in de regio Midden-Holland kunt u vinden op
https://www.regiomiddenholland.nl/Vergaderingen/terugkoppeling+bestuurlijke+vergadering+voor+rade
n/800653.aspx?t=2017-05-15+Raadsledenbijeenkomst+Economie-Onderwijs-Arbeidsmarkt
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Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen
Lange Termijn Verkenning Boskoop
De Langetermijnverkenning Boskoop e.o. is door Provincie Zuid-Holland opgesteld, vanuit de behoefte van
de Stuurgroep N207-Zuid, om de bereikbaarheid van het gebied tussen Gouda, Alphen, N11, A12,
Zoetermeer en Zoeterwoude in breder perspectief te zien. In de verkenning komen onderwerpen aan de orde
zoals onder meer economie, bedrijventerreinen, wonen, energie en infrastructuur. De verkenning geldt als
basis voor discussie over verdere ontwikkeling van dit gebied.
De bespreking in aanwezigheid van wethouder De Jong (voorzitter BO Verkeer en Vervoer,
Waddinxveen) geldt als voorbereiding op de bespreking in het het Platform / AB Regio Midden-Holland
van 29 november a.s. Het is de bedoeling om de Lange Termijn Verkenning Boskoop met
gedeputeerde Vermeulen (Verkeer en Vervoer) en gedeputeerde Bom-Lemstra (Ruimte en Economie)
te bespreken.
Afgesproken is om deze Verkenning nader te bekijken op verbindingen naar de Strategische Agenda
van Midden-Holland en zo de kansen van de LTV Boskoop te benutten voor realisatie van regionale
doelstellingen. Vanwege het integrale ruimtelijke karakter ligt het voor de hand dat het BO Ruimte
Wonen een leidende rol heeft in het benoemen van kansen en bedreigingen die in de LTV Boskoop zijn
geïnventariseerd.
Netwerk Zuidelijke Randstad
De heer Hofstra (Waddinxveen) zal namens het BO Ruimte Wonen het POHO Wonen-Verstedelijking
Zuidelijke Randstad-Zuid-Holland op 27 oktober bijwonen. Hier zal onder meer het Programma
Verstedelijking van Zuid-Holland aan de orde komen.
Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland en Monitor Woningbouw Midden-Holland
De geactualiseerde RPW is voor 1 juli 2017 toegezonden aan Gedeputeerde Staten. De reactie van het
college van Gedeputeerde Staten wordt afgewacht.
Actualisering Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
Afgesproken is om in de planning voor de actualisering van de Regionale Agenda Wonen MiddenHolland voldoende ruimte te reserveren voor consultatie van de gemeenteraden en de bij deze
actualisatie te betrekken partijen. De actualisering Regionale Agenda Wonen concentreert zich op
zaken waarvan het nodig heeft om die op regionaal niveau te regelen. Daarnaast kan het gaan om
thema’s waarbij het een meerwaarde heeft om er op regionaal niveau afspraken over te maken.
Programma Verstedelijking Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland voorziet in een aantal bestuurlijke bijeenkomsten in november en december.
Leden van het BO RW zullen hierbij aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk om de regio goed op de kaart te
zetten als onderdeel van het stedelijke netwerk van Zuid-Holland.
Afstemming omgevingsvisies
In samenwerking met alle regionale programma’s, gemeenten en ketenpartners zal verkend worden
welke onderwerpen zich lenen voor regionale afstemming. Het resultaat van de verkenning zal
bestuurlijk besproken en geprioriteerd worden. Na bestuurlijke instemming zal aan de hand van de
geprioriteerde regionale thema’s verder gewerkt worden aan passende en door gemeenten als gewenst
aangemerkte integrale afstemming.

