Verslag EOV 23 mei 2016
2016
Aanwezig:

Inge Nieuwenhuizen (WIN, voorzitter en wethouder Gemeente
Voorschoten), Lina Zheng (LN, bedrijfscontactfunctionaris),
Jeroen van Oel (JvO, COV), Manon Vonk (MV, OVV) Mark van Rooyen
(MR, OVV, VOD), Bert Westra (BW, OVV), Sheila Groot (SG, OVV),
Michel Smit (MS, Adegeest), Alfred van Vliet (AvV, Noord-Hofland),
Paul Bruijnzeels (PB, Horeca), Kimm Veurman (KV, assistent Team
Ruimtelijke advisering)

Afwezig:

Frank ten Have (FtH, voorzitter OVV)

Genodigd:

Eppe Beimers, (WEB, wethouder Gemeente Voorschoten),
Martijn Meulenbroek, (MN, verkeersdeskundige), Arjenne Vlietstra
(AV, medewerker toerisme & recreatie)

Datum:

23 mei 2016, 20.30 uur

Locatie:

Gemeentehuis Voorschoten, raadszaal,

Bijlagen:

1. concept-verslag d.d. 16 februari 2016
2. actielijst/lange termijnagenda d.d. 16 februari 2016

Zaaknummer:

1.
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Opening
Wethouder Nieuwenhuizen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er wordt een voorstelronde gedaan.

2. Wethouder Beimers inzake belang van het netwerk duurzaam ondernemen en het
terugdringen van verpakkingsmateriaal (scheiden van afvalinzameling)
Netwerk Duurzaam ondernemen
Het netwerk duurzaam ondernemen vindt niet meer in georganiseerd verband plaats.
WEB heeft contact gehad met FtH over een mogelijke doorgang van het netwerk duurzaam
ondernemen. Hier is terughoudend op gereageerd. WEB wil het nogmaals in het EOV aan de orde
stellen.
BW geeft aan dat als er 2 of 3 bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden vanuit de gemeente
Voorschoten dit waarschijnlijk tot meer resultaat zal leiden. Waarbij de gemeente Voorschoten de
agenda/kalender opstelt. WEB neemt dit mee in de werkorganisatie Duivenvoorde.
Verpakkingsmateriaal
Door de raad is de wens naar voren gebracht om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te
verminderen. De vermindering van plastic zakjes werpt inmiddels zijn vruchten af.
WEB: “Afvalstromen kunt u opnieuw terugbrengen in de economie”.
Voordelen voor de ondernemer.
Er hoeft minder afval te worden getransporteerd. Zo hebben glas en papier een zekere
marktwaarde. U bent als ondernemers vrij om met partijen af te spreken. Het scheelt kosten. Er
zijn behoorlijke volumes om te verwerken.”
PB en MvR doen een aanvulling en vertellen dat er reeds aan afvalscheiding wordt gedaan. Dit staat
ook in de afgegeven vergunning.
Sluiting winkeldeuren
Door de raad is de wens naar voren gebracht om de sluiting van winkeldeuren te bespreken. De
sluiting van winkeldeuren is eerder in dit overleg aan de orde geweest. WEB maakt graag van deze
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gelegenheid nogmaals gebruik om hier aandacht voor te vragen. De voordelen van het sluiten van
de winkeldeuren zijn dat het goed is voor de portemonee een ook goed voor het milieu.
PB vertelt, “ik laat de deur open zodat de gasten zich welkom voelen.”
WIN vertelt dat er ook bewustwording speelt.
2.

Verkeersvisie / Verkeersenquête (deelname daaraan bevorderen via COV nieuwsbrief en OVV
nieuwsbrief, die eind mei verschijnt)
Verkeersvisie
De verkeersvisie ligt ter inzage tot 10 juni. Inmiddels zijn er 75 ingevulde enquêtes
ontvangen.
Het centrum krijgt een apart integraal plan dit jaar. De maatregelen worden meegenomen in het
integrale plan van de Taskforce centrum Voorschoten. Ook wordt informatie uit de
verkeersenquêtes opgehaald en verwerkt in dit plan.
Verkeersenquête
Verkeersenquête
BW vertelt dat er via de COV-nieuwsbrief en de OVV-nieuwsbrief extra aandacht wordt gevraagd
voor het invullen van de verkeersenquête.
Planning Lammenschansplein
De planning wordt uitgedeeld. MM vertelt dat de tunnel gereed moet zijn, voordat er aan het
Lammenschansplein wordt gewerkt. Dit is een uitgangspunt. MM zal navraag doen bij de provincie
over faseringsvolgorde van de aanleg. Nu lijkt het erop dat er geen voorziening/alternatief is
gedurende de werkzaamheden.
Stand van zaken VRI Lammenschansplein
•

Medio dit jaar wordt de apparatuur ingeregeld i.s.m. gemeente Voorschoten en gemeente
Leiden en de provincie Zuid-Holland.

•

De brug in Alphen aan den Rijn is eerder opengesteld, zodat de boten niet tijdens de spits
van de Lammensschansbrug gebruik hoeven te maken. Het effect wordt gemonitord en
geëvalueerd door de Provincie Zuid-Holland.

3.

Presentatie traject “versterken toerisme
toerisme en recreatie” door Arjenne Vlietstra
AV laat tijdens de presentatie “Versterken toerisme en recreatie” de stand van zaken zien en de
aanpak. Aan de orde komt ook welke bedrijven betrokken zijn bij het Toeristisch overleg.
In Voorschoten levert toerisme 9 tot 10 % werkgelegenheid op.
In Wassenaar is de werkgelegenheid in het Toerisme 25%.
De gemeente Voorschoten heeft een faciliterende rol bij het Toeristisch overleg.
Planning:
•

Denktank op 26 mei

•

Terugkoppeling van de Denktank op 5 juli in breed Toeristisch overleg.
(De informatie die opgehaald tijdens de denktank van 26 mei wordt gedeeld).

•

In september 2016 wordt de Roadmap verwacht.

Er wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur voor o.a. het opstellen van de roadmap. De extern
adviseur heeft ervaring met een andere gemeente. AV laat de link weten aan de leden van het EOV.
MV en BW geven aan graag betrokken te zijn geweest bij het vormen van de Denktank. WIN geeft aan
dat het EOV niet bedoeld is om groepen samen te stellen, wel kan er worden meegedacht. Juist nu is
geprobeerd het EOV aan de voorkant van de uitrol van de economische visie o.g.v. toerisme en
recreatie mee te nemen. AV neemt contact op met de leden van het EOV voor de tweede sessie op 5
juli.
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4.

Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststellen concept – verslag d.d. 16 februari 2016 en actielijst d.d. 16 februari 2016
2016 (bijlagen:
verslag en actielijst)
AvV was bij het overleg van 16 februari 2016 aanwezig, concept-verslag d.d. 16 februari en de
actielijst wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
•

16/4 De informatiebrief over MFA wordt opnieuw aan de leden van het EOV verstuurd.

•

16/6 Onderhoudsplannen. Voor de Dobbewijk is een apart onderhoudsplan opgesteld.

•

16/7 Plannen van de supermarkt in Noord-Hofland: WIN: “de vergunning is verleend voor
verbouw supermarkt. Zodra de concrete planning gereed is volgt een presentatie aan de
ondernemers”. AvV, :”Je wilt weten hoe je op de kaart wordt gezet als winkelcentrum”,
gezamenlijk bereik je zoveel meer.”
WIN probeert om een overleg te faciliteren met de eigenaar en twee ondernemers in
Noord-Hofland.

•

16/9 Vergaderlocatie 2016: gevraagd is om het EOV naar de maandagavond te verplaatsen,
gezien het gemeentehuis op de maandagavond is opengesteld voor vergaderingen. Voor de
leden van het EOV is de dinsdagavond gewenst om te vergaderen. Een andere mogelijkheid
zou het museum zijn. Dit moet nader worden uitgewerkt.

•

Acties: 15/32, 16/1, 16/2, 16/5, 16/6 zijn afgehandeld.

MvR verzoekt om in het vervolg niet meer dan één presentatie te laten plaatsvinden van maximaal
30 minuten, zodat de reguliere agendapunten uitvoeriger behandeld kunnen worden. WIN
antwoordt dat de presentatie bedoeld is om EOV aan de voorkant in beleidsprocessen te
betrekken.
6.
a.

Stand van zaken
Dobbewijk:
Dobbewijk:
•

De opening van de rondrijroute Dobbewijk en het rondje Dobbewijk worden gepland.

•

Vaststelling ontwerp groenstroken (inclusief speelterreintje) tussen de bedrijven

MvR: “er is een afspraak in de maak met Ruud van der Mark en Frank ten Have.”
tussen Donklaan en Industrieweg is in voorbereiding.
•

Herbestemming Mexx gebouw
WIN:”Wij zijn in overleg met de verhuurder van het Mexx gebouw om hem in contact te
brengen met bedrijven die interesse hebben om op het terrein een plek te kunnen
krijgen”.

Rouwkooplaan
•

P.A.M. Teunissen Architectenburo B.V. heeft een definitief schetsontwerp gemaakt voor
de herinrichting van de Rouwkooplaan. Ook wordt ingezet op het oprichten van Biz.

b.

Ontwikkelingen Deltaplein/Knooppunt
Deltaplein/Knooppunt/aanwending
/Knooppunt/aanwending aanbestedingsvoordeel Knooppunt
Deltaplein
De werkzaamheden verlopen conform planning. Het project wordt naar verwachting het tweede
kwartaal in 2017 afgerond. Er zijn serieus geïnteresseerden in het paviljoen.

c.

Ontwikkelingen Taskforce
Er was afgelopen week een presentatie van Unibail-Rodamco over het centrum van
Voorschoten. De presentatie is een bevestiging dat de Taskforce op de goede weg is. De lange
termijn maatregelen worden binnenkort naast de presentatie van Unibail-Rodamco gehouden.
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Markt
Er is een oplossing bedacht. De oplossing was niet met de marktmeesters besproken. Volgende
week wordt er gesproken met Dick Diekhuis, Jeroen van Oel en de marktmeesters en een
proefopstelling gedaan. Chris Kalkman wordt vervangen door R. Ammerlaan.
d.

Deregulering
Pilot Ontslakken
Het college is op 11 mei akkoord gegaan om de ontwikkeling van het Segaarterrein/Arsenaalterrein aan de Leidseweg aan te wijzen als pilot in het kader van ‘Ontslakken in Voorschoten’.
Een eerste contact met het expertteam dat het actieteam ‘ontslakken’ kan ondersteunen heeft
plaatsgevonden. Er zijn uitgangspunten voor de plantonwikkelingen van het terrein gemaakt
en deze zullen na vaststelling worden meegegeven aan de ontwikkelaar. De Raad zal worden
betrokken bij het begin van de pilot en geïnformeerd worden over het opstarten van de
ontwikkeling van het Segaar/Arsenaal-terrein d.m.v. een informatiebrief.

e.

Economische agenda Leidse Regio:
Regio:
Retailvisie:
Retailvisie:
Indien Leiden overeenkomstig de andere gemeenten de visie vaststelt kan men over gaan tot
uitvoering waarbij Voorschoten de trekker wordt van het project. Indien men anders besluit
dan in de andere gemeenten moet de visie weer terug naar alle gemeenteraden.
Expat Centre Leidse Regio:
Regio:
Op 12 mei is de vacature “Manager Expat Centre” uitgezet. Ook zal er een
samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld n.a.v. businessplan en juridische entiteit.
Verder wordt er gewerkt aan het versterken van de overheidsdienstverlening vanuit het
Handelshuis.
Vitaliteit:
Er is gebrainstormd tussen beleidsmedewerkers EZ van gemeente Leiderdorp en gemeente
Voorschoten en de Hogeschool Leiden over het project Vitaliteit en de mogelijke rolverdeling.
Momenteel bevindt dit project zich nog in de startfase. De Hogeschool Leiden zal het project
leiden.
HUBspot, centrum voor innovatie en ondernemerschap:
In het nieuwe academische jaar zal HUBspot haar deuren openen op de Langegracht 70 in
Leiden. Het doel van het centrum is om een ontmoetingsplek te bieden aan studenten,
ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven om samen Leiden innovatiever te maken.
Er is een vacature uitgezet voor een community builder/ projectleider.

f.

Planning werkzaamheden Lammenschans plein in het kader van de Rijnlandroute
Is besproken tijdens agendapunt 2.

7.

W.v.t.t.k./ Ingekomen stukken
-

8.

Rondvraag en sluiting
sluiting
•

MS wil de medewerkers van de werkorganisatie danken voor het snelle plaatsen van de bankjes
en de olijfbomen. Compliment wordt doorgegeven aan de afdeling van de werkorganisatie.

•

MvR wil graag terugkoppeling over het Duurzaamheidsonderzoek van zijn bedrijf. Dit wordt
nagevraagd en teruggekoppeld.
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