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Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. J.A. van Rijn, 
wethouder;Mevr. C.B. Baauw, secretaris;Mevr. C.J. Hoekstra, wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-22-233660 - 510476 

Onderwerp Vaststellen openbare besluitenlijst B en W Hillegom d.d. 1 februari 2022 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
de openbare besluitenlijst B en W Hillegom d.d. 1 februari 2022 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-21-223218 - 492308 

Onderwerp Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Strategie en Projecten 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De uitvoeringsagenda vast te stellen en voor de 6 topprioriteiten, met 
gebruikmaking van bestaande ambtelijke capaciteit (vóór Q3 2022), 
plannen van aanpak op te stellen inclusief een financiële paragraaf. 

2. Opdracht te geven om een gezamenlijke digitale radenavond te 
organiseren om de vijf raden te informeren over de voortgang van de 
samenwerking en de Duin- en Bollenstreek en de topprioriteiten, en 
deze in februari plaats te laten vinden. 

3. Opdracht te geven om met de beschikbare ambtelijke capaciteit 
verder te onderzoeken hoe de bestuurlijke overleggen in de Duin- en 
Bollenstreek meer langs de lijn van de prioriteiten georganiseerd 
kunnen worden. Het document ‘Weefsel Duin- en Bollenstreek’ biedt 
hiervoor richting. 

4. Opdracht te geven tot een krachtenveldanalyse naar partners voor de 
Uitvoeringsagenda. 

Samenvatting De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben eerder 
een Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Deze 
strategische agenda is vertaald in een uitvoeringsagenda met 6 topprioriteiten: 
•    Het realiseren van een maatregelenpakket mobiliteit voor de ontsluiting van 
de Noordelijke Duin en Bollenstreek. 
•    Het uitvoeren van een corridorstudie mobiliteit en ruimte voor de as Leiden - 
Katwijk - Noordwijk. 
•    Het ontwikkelen van een regio brand Duin en Bollenstreek. 
•    Actualisatie van Greenport en het maken van gezamenlijke keuzes voor 
hernieuwbare energiebronnen. 
•    Het realiseren van de woningbouwgave van de regio. 
•    Het verbinden van de verschillende kennisintensieve economische sectoren. 
Het college heeft besloten om de uitvoeringsagenda vast te stellen en verder uit 
te werken in projecten, om een traject uit te zetten voor het betrekken van de 
gemeenteraden. Ook wordt een krachtenveldanalyse uitgevoerd naar partners in 
de samenleving waarmee de uitvoeringsagenda verder kan worden 
vormgegeven. 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-22-230160 - 507954 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD over Manifest bedrijfsleven 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over 
het manifest van het bedrijfsleven, 'Betere Bereikbaarheid Bollenstreek', vast te 
stellen. 

Samenvatting De VVD heeft 10 januari 2022 een aantal schriftelijke vragen gesteld over en 
naar aanleiding van het manifest van het bedrijfsleven in de Duin- en 
Bollenstreek over de bereikbaarheid van de regio. Het college antwoordt dat het 
Plan van Aanpak Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek en 
een motie van Provinciale Staten van Zuid-Holland elkaar versterken. Provinciale 
Staten roepen de noordelijke Duin- en Bollenstreek op om in het tweede 
kwartaal 2022 met een onderbouwd pakket aan mobiliteitsmaatregelen te 
komen.  Daarnaast meldt het college dat een aantal partijen, die het manifest 
ondertekend hebben, deel hebben genomen aan werksessies in december 2021. 
Suggesties uit het manifest maken onderdeel uit van het voorkeurspakket dat 
verder onderzocht gaat worden.  
Het college besluit de beantwoording van de vragen van de VVD over het 
manifest van het bedrijfsleven, 'Betere bereikbaarheid Bollenstreek', vast te 
stellen. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


