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EOV Verslag 11 februari 2020      

 

Aanwezig: Wethouder Paul de Bruijn, (voorzitter EOV), Frank ten Have (voorzitter 

OVV) Hans van den Boogaardt (COV), Mark van Rooyen (OVV,VOD), 

Wim van Zon (Winkelcentrum Hofland, Paul Bruijnzeels (Horeca), Kimm 

Veurman (assistent Duurzaam en EOV), Roy van Cooten 

(bedrijfscontactfunctionaris) 

Afwezig met kennisgeving: Bas te Riele (COV), Wim van Zon (winkelcentrum Hofland)  

Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17 

Bijlagen:   1. concept-verslag 26 november 2019   

                                                  2. actielijst/lange termijnagenda 2020 

Extra genodigden:  wethouder Marcel Cramwinckel 

    Jan Breugem, presentatie Bereikbaar Haaglanden 

    

 

1. Opening, vaststellen agenda  

Wethouder Paul de Bruijn opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen  

• Nieuwe medewerker EZ Payal Lunes neemt de werkzaamheden over van Wouter Minkhorst. 

Payal zal zich focussen op het centrum in Voorschoten. De website wordt snel aangepast met 

haar gegevens en gegevens worden doorgestuurd naar het OVV. 

• Er is een vaste teamleider Ruimtelijke Advisering aangesteld, Willem Kikkert.  

• Schouw in het centrum: deze week wordt er een afspraak gemaakt voor de schouw in het 

centrum. 

• Er wordt een overleg georganiseerd met het college, de voorzitter OVV, voorzitter Taskforce en 

voorzitter COV om te spreken over de situatie in het centrum. Dit overleg is op 27 februari. 

 

3. Vaststellen verslag, d.d. 26 november 2019 en actielijst  

• Concept-verslag 26 november, agendapunt 11, berichtgeving OVV over overheadskosten 

gemeente Voorschoten. Frank ten Have is het niet eens met de tekst. Het is geen suggestie 

maar een citaat uit een feitenonderzoek. Naar aanleiding van de opmerking van Frank ten Have 

wordt dit gewijzigd in citaat. Het concept-verslag d.d. 26 november 2019 wordt aangepast en 

vastgesteld. 

 

4. Thema:  

• Bereikbaarheid Haaglanden en Rijnland: dhr. Jan Breugem van Bereikbaarheid Haaglanden en 

Rijnland geeft een presentatie over de bereikbaarheid. 

• Gesproken wordt over verzamelpunten om pakketten af te halen. Dit o.a. in het kader van 

meerdere bezorgingen door verschillende leveranciers op één dag aan één adres. Jan Breugem 

zal een afspraak maken met Frank ten Have en hierbij zijn collega vragen die gespecialiseerd is 

in logistiek (local warehouses). Frank ten Have is met name geïnteresseerd in voorbeelden in 

andere gemeenten. Er kunnen zo bijvoorbeeld meer bezoekers naar het centrum worden 

getrokken.  

 

5. Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid  

a. Stand van zaken m.b.t. voortgang Rijnlandroute 

Lammenschansplein: Frank ten Have laat weten dat de overlast nog steeds toeneemt. De indruk is dat 

de brug vaker open gaat. De ondernemers zien meer toename dan in het verleden. 

Wethouder Cramwinckel laat weten dat wethouder Lamers morgen een afspraak heeft met de provincie.  

Het feitenonderzoek van de parkmanager Dobbewijk wordt doorgestuurd aan wethouder Lamers. 
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De interne besluitvorming over de uitvoeringsplanning van het project is binnenkort. 

Feit is dat aan het project is gevraagd om een busbaan aan de noordzijde van de Europaweg in de 

uitvoering ‘mee te nemen’. Dat is nu voldoende onderzocht om de consequenties met de gedeputeerde 

te kunnen bespreken. Begin maart is het gesprek. Daarna volgt een Bestuurlijke Afstemgroep (met de 

wethouder van Leiden en Voorschoten) en vervolgens via het college van Gedeputeerde Staten zullen 

de Provinciale Staten worden geïnformeerd. 

 

Waar het inhoudelijk naar toe gaat, is in dit stadium nog moeilijk te zeggen. De toevoeging van 

busbaan betekent o.a. dat het Provinciale Inpassingsplan aanpassing behoeft. Er wordt ook gekeken 

naar een scenario waarbij de 1ste verkeersfasering (verlegging van de rijstroken) niet eerder van start 

gaat dan nadat de N434 voor weggebruikers is opengesteld (voorjaar 2023). Dan hebben de 

weggebruikers een alternatief waarbij zij via de N434 kunnen omrijden en het verkeer op de bestaande 

route afneemt. 

 

Nb. De provincie heeft interesse getoond in het feitelijk onderzoek. Wethouder Lamers heeft het 

feitelijk onderzoek met de Provincie Zuid-Holland gedeeld. 

 

b. Lammenschansplein 

Gedeputeerde Staten heeft in een brief aan PS laten weten dat planning en budget voor dit 

projectonderdeel onder druk staan en vermoedelijk aanpassing behoeven. Besluitvorming hierover 

wordt verwacht in maart/april. Ondernemers zullen hierover worden geïnformeerd via de 

projectorganisatie.   

 

c. Leidsehage: er is geen nieuws te melden.  

 

d. Werkzaamheden in Voorschoten 

• Er zijn geen actuele werkzaamheden die hele grote invloed kunnen hebben op Voorschoten. 

• Er wordt nagegaan wanneer de Leidseweg Noord en Beresteijn gaat starten. 

 

6. Rondje Voorschoten  

a. Winkelcentrum Hofland: het lijkt erop dat er een speelveld gaat verdwijnen en dat er geen extra 

parkeervakken komen. Gevraagd wordt of de bedrijfscontactfunctionaris contact op kan nemen met 

Wim van Zon. 

b. Beethovenlaan – Winkel-Laan: - 

c. Markt: Payal Lunes wordt namens de gemeente de nieuwe contactpersoon. Paul Bruijnzeels laat 

weten dat er geen matten over de kabels liggen.  

d. Dobbewijk 

Project Energiek Dobbewijk: subsidie is verstrekt door de provincie Zuid-Holland voor het project 

Energiek Dobbewijk. Er wordt binnenkort een afspraak gepland met Mark van Rooyen, Roy van Cooten, 

parkmanager en projectleider ODWH.  

e. Centrum / Taskforce 

• Toenemende winkelleegstand in het centrum  

Er is een toenemende winkelleegstand in Voorschoten en zorgen over de positie van de winkels 

in het centrum. Vanuit de gemeente wordt dit erkend en is het een speerpunt.  

• Frank ten Have geeft aan dat de leegstandsverordening mogelijkheden kan bieden.  

• Er is irritatie over het fietsverbod. Er zijn voorstanders en tegenstanders. 

De tussentijdse evaluatie is in het tweede kwartaal dit jaar. Er worden reacties opgehaald.  

Paul Bruijnzeels geeft aan dat je eigenlijk eerst alle maatregelen zou moeten uitvoeren dan een 

enquete zou moeten uitvoeren. Het is jammer dat nog niet alle maatregelen in het centrum zijn 
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ingevoerd. Frank ten Have geeft mee om de verwachtingen goed te managen. Het gaat om een 

tussentijdse evaluatie.  

 

Er wordt een overleg georganiseerd gericht op de Schoolstraat en versterken van de winkelfunctie 

Dit wordt meegenomen in het overleg met het college.  

 

Toiletgebruik in het centrum 

Ingekomen brief continentie stichting over toilettenbeleid van de gemeente 

Wethouder de Bruijn vraagt aandacht voor voldoende toiletvoorzieningen in het centrum en bij de 

winkelcentra. De gemeente Voorschoten vind het belangrijk dat de horeca en de winkeliers 

toiletfaciliteiten voor het (winkelend) publiek openstellen. Het gaat om mogelijkheid van het gebruik 

van het toilet in de onderneming en daarbij het geratificeerde verdrag over inclusie. De brief is 

besproken. De leden van het EOV onderschrijven het belang. Paul Bruijnzeels neemt het mee naar het 

COV. 

 

7. Invoeren Omgevingswet (wethouder Cramwinckel) 

Wethouder Marcel Cramwinckel geeft een presentatie over de omgevingswet en samenhang 

ondernemers. 

Het invoeren van de omgevingswet wordt besproken. Het participatiegedeelte ligt bij de 

initiatiefnemers. Uit verschillende pilots is gebleken dat dit niet altijd succesvol verloopt.  

Frank ten Have laat weten bezig te zijn met een onderzoek onder de leden van de OVV m.b.t. tot 

vergunningen. Dit onderzoek zal binnenkort gereed zijn. Het onderzoek is geanonimiseerd. Frank 

neemt dan contact op met Marcel Cramwinckel om de resultaten te bespreken. 

 

8. Vastgoedontwikkeling en bouwplannen  

a. Toekomst Hofweg en omgeving  

Wethouder Cramwinckel laat weten dat er een opdracht wordt gegeven om er een planologische blik op 

te werpen. 

 

9. Legesverordening 2020 (wethouder Marcel Cramwinckel) 

Wethouder Cramwinckel legt de systematiek uit en de argumenten om hiervoor te kiezen. Frank ten 

Have geeft zijn argumenten. Wethouder Cramwinckel bedankt Frank ten Have voor het meedenken en 

neemt de argumenten mee.  

 

10. Economische ontwikkelingen in de regio  

a. Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing 

• Stichting Vorstelijk Vrij geeft op 20 februari een presentatie in de cie B&B van Voorschoten.  

• Op 27 januari heeft de gemeente Voorschoten een convenant met Museum Voorschoten 

gesloten voor het realiseren en optimaliseren van een Toeristisch Informatiepunt.  

Per 1 februari is dit toeristisch informatiepunt van start gegaan. De komende maand wordt 

deze geoptimaliseerd en zichtbaar gemaakt. Op 6 maart wordt het  toeristisch informatiepunt 

officieel geopend! 

 

11. W.v.t.t.k. / Rondvraag en sluiting  

De OVV is bedrijfsbezoek geweest bij Van der Valk. Een aantal leden zijn onder de indruk en 

voorstander van de plannen.  

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

12. Rondvraag en sluiting  

 a. Economische agenda (werkgroep).  

Op 5 maart wordt de Economische Startnotitie in de raad behandeld. Na prioritering van de 

economische thema’s door de raad worden afspraken ingepland voor de ontwikkeling van de 

Economische Agenda. Hierna worden de leden van het EOV benaderd om deel te nemen aan de 

gesprekken voor de ontwikkeling van de economische agenda. 

Frank ten Have merkt op dat er vanuit de ondernemers behoefte is aan uitvoering. 

Cybercrime Training 

Roy van Cooten stuurt de uitnodiging door over de Cybercrime Training “digitaal veilig’. 

Feestverlichting  

Hans van den Boogaard vraagt wat de gemeente Voorschoten kan doen aan het meebetalen van de 

feestverlichting? 

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt wethouder Paul de Bruijn een ieder voor zijn inbreng en sluit om 

23.24 uur het Economisch Overleg Voorschoten. 


