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VVVVerslag erslag erslag erslag     EOV Agenda EOV Agenda EOV Agenda EOV Agenda 13 juni 13 juni 13 juni 13 juni 2012012012017777                                                        

    

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    Wethouder Nanning Mol  (voorzitter en wethouder Gemeente  

Voorschoten), Frank ten Have (voorzitter OVV),  

Ron Kühn, (Voorzitter COV), Mark van Rooyen (OVV, VOD),                     

Bert Westra (OVV), Manon Vonk (OVV), Wim van Zon, (WC Hofland) ,               

Stein Breuer  (bedrijfscontactfunctionaris), Kimm Veurman (assistent 

Team Ruimtelijke advisering),  

Afwezig:Afwezig:Afwezig:Afwezig:  Paul Bruijnzeels ( Horeca), Michel Smit (Adegeest),  Chris Kalkman 

(Markt), Ron Ammerlaan  (Markt),  Prekash Gharbaran (centrum 

manager) 

Datum:Datum:Datum:Datum: 13 juni 2017, 20.45 uur 

Locatie:Locatie:Locatie:Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17 

Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:   1. concept-verslag 11 april 2017   

                                         2. actielijst/lange termijnagenda 2017 

Zaaknummer: Zaaknummer: Zaaknummer: Zaaknummer:          Z-23566   

      

 

1. 1. 1. 1. Opening Opening Opening Opening en vaststellen agendaen vaststellen agendaen vaststellen agendaen vaststellen agenda    

Wethouder Nanning Mol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Wethouder Nanning 

Mol stelt zichzelf voor.  

    

2. 2. 2. 2. Mededelingen Mededelingen Mededelingen Mededelingen     

• Wim van Zon, manager van Jumbo is onlangs voorzitter geworden van de winkeliersvereniging 

Hofland.  

• De centrum manager van Voorschoten stopt deze maand. Er wordt gezocht naar een nieuwe 

centrum manager. 

• Vanaf nu is er elke maand tot aan het einde van het jaar een centrumoverleg met wethouder 

Nanning Mol, bedrijfscontactfunctionaris, afgevaardigde van het COV en de centrum manager . 

 

3.3.3.3.    Vaststellen Vaststellen Vaststellen Vaststellen verslag, d.d. 11 april 2017 en actielijst verslag, d.d. 11 april 2017 en actielijst verslag, d.d. 11 april 2017 en actielijst verslag, d.d. 11 april 2017 en actielijst     

• Verslag van 11 april wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst is doorgenomen. 

Naar aanleiding van: 

• Frank ten Have vraagt of er een afspraak bestaat om het verslag van het EOV aan de commissie 

Burger en Bestuur te sturen, zodat de commissieleden weten wat in het EOV is besproken. Dit 

wordt na gevraagd en terug gekoppeld. 

• De openstelling tijdens de feestdagen (1ste kerstdag, 1ste  Paasdag en, 1ste Pinksterdag, worden 

besproken. Er is een brief aan de raad verstuurd. De raad heeft er voor gekozen om de brief 

niet te agenderen. De ondernemers zijn hierover zeer ontstemd.  

• Wethouder Nanning Mol laat weten dat de ter inzage legging van de vergunning Hudson Bar 

met een week is verlengd. 

    

4. Ontwikkelingen Voorschoten 4. Ontwikkelingen Voorschoten 4. Ontwikkelingen Voorschoten 4. Ontwikkelingen Voorschoten     

a. Terugblik discussieavond a. Terugblik discussieavond a. Terugblik discussieavond a. Terugblik discussieavond 16 mei met ondernemersverenigingen16 mei met ondernemersverenigingen16 mei met ondernemersverenigingen16 mei met ondernemersverenigingen    

Dit was een geslaagde avond. De ondernemersverenigingen willen een keuze voor de 

bestuurlijke toekomst van Voorschoten.  

b. b. b. b. Meet & Greet ondernemers met gemeenten Voorschoten en WassenaarMeet & Greet ondernemers met gemeenten Voorschoten en WassenaarMeet & Greet ondernemers met gemeenten Voorschoten en WassenaarMeet & Greet ondernemers met gemeenten Voorschoten en Wassenaar    6 juni 6 juni 6 juni 6 juni     

- 
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c. Voortgang Marketing Roadmap  c. Voortgang Marketing Roadmap  c. Voortgang Marketing Roadmap  c. Voortgang Marketing Roadmap      

De verwachting is dat er deze zomer een toeristische website komt. Op dit moment zijn de 

Stichting en de gemeente Voorschoten en Wassenaar in gesprek over gezamenlijke doelen en 

de uitvoering van projecten.  

    

d. Stand van zaken ontslakken / dereguleringd. Stand van zaken ontslakken / dereguleringd. Stand van zaken ontslakken / dereguleringd. Stand van zaken ontslakken / deregulering    

De omgevingswet voorziet in minder regels. De pilot herontwikkeling segaar/arsenaal terrein 

(ontwikkeling Leidseweg), ontwikkelaar komt in samenspraak met belanghebbenden tot 

aanpak. Bij Beresteijn wordt het ontslakken ook toegepast. Wethouder Nanning Mol laat weten 

dat het EOV op de hoogte wordt gehouden.  

    

5555. . . . Infrastructuur en Bereikbaarheid Infrastructuur en Bereikbaarheid Infrastructuur en Bereikbaarheid Infrastructuur en Bereikbaarheid     

a. Werkzaamhedena. Werkzaamhedena. Werkzaamhedena. Werkzaamheden    in in in in VoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschoten        

    

Wethouder Nanning Mol vertelt dat de volgende maatregelen zijn genomen: 

• De communicatie wordt verbetert. 

• KCC is op de hoogte van alle werkzaamheden. 

• De wegwerkzaamheden worden tijdig op de digitale borden aangekondigd. 

• De gemeente gaat na of de bewegwijzering verbetert kan worden. 

• De ondernemersvereniging en het COV worden tijdig geïnformeerd zodat hun achterban 

kunnen informeren. 

• Het verzoek is om de koninklijke Marinelaan naar voren te halen. Dit wordt nagegaan. 

• Het verzoek is om in de maand december rekening te houden met de bereikbaarheid van het 

centrum.  

    

b. b. b. b. Stand van zaken lobbywerk vervroeging noStand van zaken lobbywerk vervroeging noStand van zaken lobbywerk vervroeging noStand van zaken lobbywerk vervroeging no----regret maatregelen Lammenschanspleinregret maatregelen Lammenschanspleinregret maatregelen Lammenschanspleinregret maatregelen Lammenschansplein    

• De brug gaat minder open in de ochtendspits daarmee  is er verbetering van de doorstroming 

over de weg.  

• De vervanging van VRI’s leidt tot een betere afstemming van de verkeersregelingen op het 

actuele verkeersaanbod; 
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• In september is een volgend bestuurlijk overleg gepland specifiek met betrekking tot het 

contractonderdeel Europaweg/Lammenschansplein. 

• Frank ten Have vraagt of de gemeente iets heeft gedaan  met het feit dat de provincie zelf ook 

mogelijkheden zag om bepaalde maatregelen op het Lammenschansplein eerder uit te voeren. 

Dit wordt nagegaan. 

    

6. Ontwikkelingen centrum 6. Ontwikkelingen centrum 6. Ontwikkelingen centrum 6. Ontwikkelingen centrum VoorschotenVoorschotenVoorschotenVoorschoten    

a. Ontwikkelingen Taskforce a. Ontwikkelingen Taskforce a. Ontwikkelingen Taskforce a. Ontwikkelingen Taskforce     

Wethouder Nanning Mol vertelt over de bezuinigingsopgave en de effecten hiervan voor het 

centrum. Er wordt integraal gekeken naar bestaande en geplande werkzaamheden die onder de 

beheerplannen vallen.  

b. Kwaliteitsb. Kwaliteitsb. Kwaliteitsb. Kwaliteitsinrichting van het centrum (o.a. historische borden)inrichting van het centrum (o.a. historische borden)inrichting van het centrum (o.a. historische borden)inrichting van het centrum (o.a. historische borden)    

Er zijn (inmiddels 4) drie historische borden gesloopt. Van Raalte zal de borden opnieuw 

beplakken met een ander materiaal dat verlijmd wordt en een veel groter klevend vermogen 

heeft.   

c. Deltaplein/Knc. Deltaplein/Knc. Deltaplein/Knc. Deltaplein/Knooppuntooppuntooppuntooppunt    

DeltapleinDeltapleinDeltapleinDeltaplein    

Jeroen van Oel heeft een tekening van de inrichting openbare ruimte ontvangen. Er is 

aangegeven dat er geen input op de inrichting kan worden gegeven. Inmiddels is het plan voor 

de inrichting van de openbare ruimte met spoed aan de Taskforce voorgelegd en zal de 

taskforce haar opmerkingen (inclusief een alternatief inrichtingsvoorstel) aan de wethouder 

aandragen.  

d. Voortgang MFA/ Passantenhavend. Voortgang MFA/ Passantenhavend. Voortgang MFA/ Passantenhavend. Voortgang MFA/ Passantenhaven    

Voortgang MFAVoortgang MFAVoortgang MFAVoortgang MFA    

In het licht van de financiële situatie staan alle projecten onder druk. De gemeente is voor de 

MFA en de passantenhaven faciliterend. Het gemeentebestuur houdt aandacht voor gewenste 

ontwikkelingen. 

 

7. Economische ontwikkelingen in de regio 7. Economische ontwikkelingen in de regio 7. Economische ontwikkelingen in de regio 7. Economische ontwikkelingen in de regio     

a. Holland Outlet Mall Zoetermeer a. Holland Outlet Mall Zoetermeer a. Holland Outlet Mall Zoetermeer a. Holland Outlet Mall Zoetermeer     

Mede namens Voorschoten is eind vorig jaar vanuit de regio Holland Rijnland een kritisch 

reactie verstuurd aan Zoetermeer. Begin 2017 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het 

raadsvoorstel aanvaard voor de verdere uitwerking van de plannen voor de Holland Outlet Mall. 

De gemeente Zoetermeer zit op dit moment nog steeds in de “uitwerkingsfase”. De gemeente 

Zoetermeer moet zelf advies vragen aan de Adviescommissie Detailhandel. Ze zijn verplicht dat 

te doen, omdat de HOM een ontwikkeling betreft van meer dan 2.000m2 binnen een 

stadscentrum. De provincie betrekt dit advies bij de beoordeling van het bestemmingsplan. 

b. Economie071b. Economie071b. Economie071b. Economie071    

De raad heeft het verzamelbesluit goedgekeurd. De gemeente Voorschoten is geen trekker 

meer van de retailvisie, de gemeente is wel deelnemer. Het college heeft de 

dienstverleningsovereenkomst Expat Centre ondertekend (onder voorbehoud accordering 

provincie).  

• Verschillende vertegenwoordigers zijn kritisch t.a.v. economie071 

 

8. W.v.t.t.k.8. W.v.t.t.k.8. W.v.t.t.k.8. W.v.t.t.k.    

aaaa. Rouwkooplaan. Rouwkooplaan. Rouwkooplaan. Rouwkooplaan    

De Rouwkooplaan is inmiddels geheel opgeknapt in opdracht van de eigenaren en is gereed. 

b. Beethovenlaanb. Beethovenlaanb. Beethovenlaanb. Beethovenlaan    

- 

c. Noordc. Noordc. Noordc. Noord----HoflandHoflandHoflandHofland    

Op het gebied van parkeren en ruimere openingstijden zijn verzoeken.  

• Een afspraak wordt gemaakt met Wim van Zon.    

dddd. Aanvangstijdstip van het EOV op 20.45 uur . Aanvangstijdstip van het EOV op 20.45 uur . Aanvangstijdstip van het EOV op 20.45 uur . Aanvangstijdstip van het EOV op 20.45 uur brengenbrengenbrengenbrengen    

Aanvangstijd wordt 20.45 uur  
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9999. . . .         Rondvraag en sRondvraag en sRondvraag en sRondvraag en sluiting luiting luiting luiting     

Frank ten Have kondigt aan om binnenkort een enquête onder  de ondernemers te houden 

voor de verkiezingen.  

 

Niets meer aan de orde zijn dankt wethouder Nanning Mol alle aanwezigen voor hun komst en 

sluit de vergadering.     

 


