Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg hierbij:

Terugkoppeling voor wethouders Ruimte en Wonen, uit Bestuurlijk Overleg
Ruimte en Wonen d.d. 12 februari 2018 t.b.v. terugkoppeling aan colleges en
raden

Netwerk Zuidelijke Randstad / BO MIRT / A20
De afsprakenlijst BO MIRT is besproken. Hieruit blijkt dat de verbreding A20 wordt opgepakt.
Ondernemers hebben zorgen geuit over de af- en toerit van Gouda richting Rotterdam. Het BO RW wil
vinger aan de pols houden of deze discussie niet de totale verbreding vertraagt.
Regionale Energiestrategie
Het convenant is of komt in alle colleges van burgemeester en wethouders aan de orde. De
verwachtingen zijn positief. Het BO RW ziet de energietransitie als een belangrijke opgave voor de
nieuwe collegeperiode. RO en duurzaamheid / energie moeten regionaal samen optrekken. Het is
wenselijk dat bestuurlijk overleg duurzaamheid in de regionale structuur wordt opgenomen om in de
nieuwe collegeperiode verbindingen te leggen en over te gaan richting uitvoering.
Lange Termijn Verkenning Boskoop e.o.
Uit overleg met de gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra is naar voren gekomen dat de LTV
Boskoop e.o. zal worden benut voor het oorspronkelijke doel, namelijk een ruimtelijke verkenning ter
ondersteuning van te maken keuzes met betrekking tot infrastructuur.
Bidboek integrale ontwikkeling Zuidplas
Het bidboek is door gemeente Zuidplas toegelicht. Beeld is dat de ontwikkeling positief kan bijdragen
aan de regionale doelstellingen. Nadere afstemming is gewenst. Het BO RW spreekt af informatie over
de verstedelijkingsambities van de gemeenten te delen en hierin zoveel mogelijk regionaal op te
trekken. Nadere informatie over het bidboek van gemeente Zuidplas is online te vinden via
https://www.zuidplas.nl/in-zuidplas/integralegebiedsontwikkeling_48227?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=gebiedsontwikkeling
Regionale Agenda Wonen Midden-Holland
De aanvaardingsbrief van Gedeputeerde Staten met daarbij de Regionale Projectenlijst Woningbouw
Midden-Holland 2017 en de Monitor Woningbouw Midden-Holland 2016, zal met een begeleidende brief
namens het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen aan de colleges van burgemeester en wethouders
worden toegestuurd. Daarbij zal ook de aanbiedingsbrief aan het college van gedeputeerde staten als
bijlage worden bijgevoegd.
In de aanbiedingsbrief aan de colleges van b. en w. zal ook het proces voor de actualisering van de
Regionale Agenda Wonen worden belicht, waaronder de planning, de aanpak en de vijf thema’s.
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.
Regionale zienswijze Ontwerp Partiële Herziening Visie Ruimte en Mobiliteit
Namens het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen is een zienswijze ingediend op de Ontwerp Partiële
Herziening Visie Ruimte en Mobiliteit. U kunt de zienswijze raadplegen op
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https://www.regiomiddenholland.nl/Naslag/Naslag+Economie+Onderwijs+Arbeidsmarkt/978155.aspx?t=
Regionale+zienswijze+ontwerp+wijziging+2018+Visie+Ruimte+en+Mobiliteit%2c+Programma+Ruimte+
en+Verorden

