Verslag Economisch Overleg Wassenaar
Datum:

maandag 17 september 2018

Tijd:

16.00 uur – 18.00 uur

Locatie:

Raadhuis de Paauw, Muzenzaal (vanaf 15.00 beschikbaar voor het
vooroverleg)

Voorzitter:

Peter Römer

Bijlagen:

- 1. Concept-verslag EOW, d.d. 12 februari 2018

Aanwezig:

Wethouder Caroline Klaver-Bouman, Peter Römer, Tiny van der Feltz

- 2. Actielijst 2018
(Centrummanager), Jaco van den Dool, Martijn L`Ami, Michel Remmerswaal, Henk Bos,
Berry van der Holst, Ad Zopfi (allen Ondernemend Wassenaar), Anne Staal (Plein 14,
Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordiger van het strand), Martin Kok
(bedrijfscontactfunctionaris) Kimm Veurman (allen gemeente Wassenaar)
Afwezig :

Jacqueline van Tilburg

Genodigd:

wethouder Lia de Ridder inzake het Duurzaamheidsnetwerk

Bijlagen:

- 1. Concept-verslag EOW d.d. 12 februari 2018
- 2. Actielijst 2018

Zaaknummer:

1.

Z/18/029821/125471/3

Opening
Voorzitter Peter Römer opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda
•

Peter Römer stelt voor om agendapunt 4 en 7 om te wisselen.

•

Er volgt een kennismakingsronde tussen de leden van het EOW, wethouder Caroline
Klaver – Bouman en bedrijfscontactfunctionaris Martin Kok.

•

Anne Staal volgt Jack Luijten op voor de vertegenwoordiging van de horeca. Jack
Luijten is nog wel lid van Ondernemend Wassenaar.

3.

Vaststellen concept-verslag en actielijst van 12 februari 2018
Het concept-verslag en de actielijst van het EOW d.d.12 februari 2018 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Afval bij het strand, (afvalbakken), de gemeente gaat voor het volgend seizoen in overleg met
strandeigenaren hoe de afvalstromen beter georganiseerd kunnen worden.
Bedrijfsafval: Op korte termijn gaat de WODV en Avalex nog een keer op bezoek bij de BSGR.
Aanvullend zal de gemeente zo mogelijk nog in oktober de voorstellen (uitvoering,
overgangsperiode, communicatie etc) in het college brengen. Waarschijnlijk zal er een
overgangsperiode van enkele maanden komen vanaf januari 2019.
Noordrand / Groene buffer, Martijn L’Ami laat weten vorig jaar heel kort de tijd te hebben
gehad voor de inspraak. Martijn is het niet eens met hoe de plannen in de schets terecht zijn
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gekomen. Wethouder Caroline Klaver-Bouman laat weten dat het rapport van de Integrale
Ruimtelijke Verkenning echt een schets is. Het is niet de leidraad voor de toekomst. Martijn
L’Ami stuurt de stukken aan wethouder Kees Wassenaar om dit wederom onder de aandacht te
brengen.
4.

Verkeer
a. Rozenplein
Het onderzoek door Goudappel Coffeng is nog niet afgerond . Er zijn verschillende oplossingen
voor de middellange termijn. De betaalbaarheid en de fysieke inpasbaarheid van de diverse
verbetermaatregelen zijn echter nog onderwerp van de studie. Het moet een gezamenlijk
belang zijn. Maar een directe oplossing voor de bereikbaarheid en problematiek rondom het
Rozenplein is niet evident.
b. N44/A44 Maatschappelijke business case
De Maatschappelijke businesscase als opgesteld door Royal Haskoning is op 13 maart 2018
aan de raad gepresenteerd. In het rapport van 13 maart 2018 is een aantal
oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze zien alle op mogelijke fysieke ingrepen ter plaatse van
Wassenaar. De wethouder geeft het belang aan van een zorgvuldige behandeling van het
rapport en de bevindingen. We moeten waken voor een te snelle focus op een
oplossingsrichting. Belangrijker is dat de gemeente Wassenaar partners om zich heen
verzamelt met wie een zogenaamd gemeenschappelijk belang wordt gebouwd. Ook om
draagvlak en medestanders in de regio te creëren.
Werkgroep N44/A44
Na de presentatie aan de raad wordt er een expertgroep samengesteld om de gezamenlijke
belangen inzichtelijk te krijgen. Er wordt gedacht aan max 1 lid uit de raad. En per
ondernemerscollectief maximaal 1 afgevaardigde. Bert Mooren van VNO/NCW kan hierbij ook
betrokken worden. Wethouder Caroline Klaver – Bouman wil de verwachtingen helder hebben.
We moeten een robuust verhaal hebben wat breed gedragen wordt. Het gaat om het verhaal
dat goed verteld moet worden.
Afslag Maaldrift
De ondernemers streven nog steeds naar een eigen afslag bij Maaldrift. Het gemeentebestuur
heeft daar aandacht voor en blijft zoeken naar een oplossing. Genoemd wordt dat
Rijkswaterstaat aangeeft dat een afslag aan Maaldrift moeilijk wordt. Na 1,5 jaar gebruik van
de Rijnlandroute wordt er een nieuwe telling gedaan. De Provincie zegt het knelpunt te zien en
er goed naar te kijken. De wethouder stelt dat zij contact zal opnemen met de hoofdaannemer
van de Rijnlandroute;, COMOL 5, om te kijken naar de technische mogelijkheden van een
ontsluiting ter hoogte van Maaldrift. Berry v.d, Holst geeft aan graag deel te nemen aan het
gesprek namens de ondernemers van Maaldrift.

5.

Ondernemerspeiling Waar staat je gemeente.nl: korte toelichting
De raad wordt eerst geïnformeerd middels een informatiebrief in oktober. Maar de uitkomsten
lijken de gemeente goede handvatten te geven om de dienstverlening te verbeteren.

6.

Centrum
a. Beeldkwaliteitsplan.
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Tiny van der Feltz geeft een presentatie over het beeldkwaliteitsplan van het centrum van
Wassenaar. Zo is er een excursie geweest met de belanghebbenden naar Leiden, Lisse en
Heemstede. Opvallend is de aandacht voor het in de oude luister herstellen van gevels en
gebruik van belettering. De uitvoering van het beeldkwaliteitsplan is opgenomen in het
coalitieakkoord. Op 10 oktober is er een presentatie van het beeldkwaliteitsplan voor alle
betrokkenen.
7.

Korte terugblik EOW 2017, vooruitblik 2018 en verder
Wethouder EZ hoopt dat het EOW een platform is waarin ondernemerscollectieven breed zijn
vertegenwoordigd. En waarin de gemeente en die collectieven gezamenlijke een zinvolle
agenda bespreken met onderwerpen die bijdragen aan de versterking van het economisch
klimaat in Wassenaar. Tiny van der Feltz laat weten dat het EOW destijds is opgericht als
adviesorgaan. Dit dient weer nieuw leven te worden ingeblazen.
Peter Römer laat weten in de afgelopen 4 jaar met drie wethouders aan tafel te hebben gezeten
en 6 bedrijfscontactfunctionarissen. Ondernemend Wassenaar heeft een brief geschreven
waarin zij hun ongenoegen over een aantal aspecten van de samenwerking in het EOW heeft
verwoord.
Afspraken
•

De vertegenwoordiging van de ondernemers moet een goede afspiegeling van de
economische belangen in Wassenaar zijn. De delegatie van Ondernemend Wassenaar
vertegenwoordigt onder meer de Koninklijke Horeca Nederland, de vertegenwoordiger
van het Centrum Management de winkeliers in het centrum. Ondernemend Wassenaar
zal contact leggen met Duinrell over haar belangenbehartiging. Waar nodig zal
Ondernemend Wassenaar contact leggen met ondernemers op het strand. Zowel
Duinrell als een aantal strandondernemers zijn lid van Ondernemend Wassenaar.

•

Agendapunten worden in gezamenlijkheid aangereikt. De bedrijfscontactfunctionaris
zal de agenda in het vervolg persoonlijk afstemmen met Peter Römer, Tiny van der
Feltz en Anne Staal. Hierna wordt de agenda doorgestuurd aan de leden van het EOW
en de voorzitter.

•

De ‘eigenaren’ van de agendapunten bereiden zelf hun onderwerp voor t.b.v. de
vergadering.

•

In overleg wordt besloten om geen alternerend voorzitterschap te doen. Wethouder
Economische Zaken zal voortaan het voorzitterschap doen.

Het agendapunt wordt afgesloten met de breed gedeelde wens het EOW op een positieve manier verder
te brengen.
8.

Duurzaamheidsnetwerk wethouder Lia de Ridder
Er volgt een voorstelronde waarin een ieder zijn relatie met duurzaamheid aangeeft.
Lia de Ridder is wethouder WMO, Kunst en Cultuur, Duurzaamheid en Burgerparticipatie. De
wethouder wil een Platform Duurzaamheid Ondernemers oprichten. In eerdere gemeenten
waarvoor zij wethouder was (o.a. Bussum) heeft zij hier goede ervaringen mee gehad. De
wethouder wil het EOW graag als klankbordgroep gebruiken en vraagt de deelnemers dan ook
om mee te denken. Martijn L’Ami wil zich voor het platform beschikbaar stellen. Eventuele

3

andere deelnemers volgen na bespreking van het onderwerp in de aanstaande vergadering van
Ondernemend Wassenaar.
Ideeën die worden geopperd door de leden van het EOW:
•

Best practices met elkaar uitwisselen. Ondernemers kunnen bij elkaar op bezoek gaan.

•

Een groene kolom in het krantje met tips. Wist u dat?

•

OW is bezig een avond te organiseren in samenwerking met de Rabobank, de
gemeente en de Ondernemersvereniging Voorschoten.

Er wordt gevraagd naar de resultaten die de programmamanager heeft behaald.
Voor de scholen en sportclubs zijn er warmtescans gemaakt. Ook met de verduurzaming van
woningen is een start gemaakt.
9.

W.v.t.t.k. / Rondvraag
a. Roadmap Vorstelijk vrij
In augustus is door Stichting Voorschoten - Wassenaar Marketing een marketeer aangenomen.
Zij gaat werken aan een marketingplan 2019 en de uitvoering ervan met partners oppakken. In
november wordt de website gelanceerd. www.vorstelijkvrij.nl. Er is een promotiefilm voor
Voorschoten en Wassenaar gemaakt. De promotiefilm wordt tijdens de vergadering getoond.
De marketing Stichting is bij ondernemers niet erg bekend. Intensivering is vereist.
b. Haven
De gemeente heeft een inloopavond georganiseerd. De ondernemers laten weten dat de manier
waarop zij van te voren betrokken zijn geweest niet fijn is geweest. De ondernemers geven aan
dat in het plan te weinig parkeerplaatsen zijn opgenomen. Henk Bos en Ad Zophi willen graag
een avond met de ondernemers organiseren om de zorgen weg te nemen. Zij willen
meedenken over de ondernemers die hierbij betrokken moeten worden. Wethouder Caroline
Bouman– Klaver geeft dit door aan wethouder Kees Wassenaar. En zal aandringen op een
gesprek met hem en de ondernemers.
c. Evaluatie Oostdorperweg
OW heeft intensief contact met projectleider van de gemeente en de uitvoerder. Wethouder
Klaver gaat samen met het OW naar het project om lopende zaken door te spreken.
W.v.t.t.k.
•

Martijn L’Ami vraagt aandacht voor het evenementenbeleid. Zijn voorstel is om data vast te
gaan stellen zodat er geen concurrerende evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. Ken
bijvoorbeeld Smaakvol Wassenaar een vast een weekend toe.

•

Tiny neemt afscheid als Centrum Manager. Haar opvolgster neemt de taken tegen het einde
van het jaar over. Tiny blijft daarna wel betrokken bij het project Beeldkwaliteitsplan.

•

De oostkant van Maaldrift: de bomen zijn verwijderd t.b.v. de aanleg van de Rijnlandroute. Nb.

•

Gevraagd wordt of de schaatsbaan nog door gaat. Het initiatief ligt hiervoor bij de ondernemer.

Zover bekend worden de bomen na de aanleg teruggeplaatst.
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