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f`" 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

0,172- 6 •••@rijnland.net> 

do aq 9 juni 2022 15:25 

2 .1.Z.é 
RE Wim Kuijken wordt aangetrokken om te adviseren over de Gnephoek 

Beste S 

Onderstaand nieuws m.b.t. jullie adviesvraag aan Wim Kuijken inzake gebiedsontwikkeling Gnephoek, Alphen a/d 

Rijn, is besproken in de vergadering van ons dagelijks bestuur•"27. De heer Kuijken is van harte welkom om in 

gesprek te gaan5.1-2.@ 
klimaatadaptatie in portefeuille). 

(met o.a. 

Laten we dit snel praktische invulling geven, voor het zomerreces. Onze voorkeur heeft een live afspraak, 

bijvoorbeeld op ons kantoor in Leiden. De inhoudelijke voorbereiding kan ik verzorgen, bijvoorbeeld samen met jou. 

Ik zal de heren bestuurders bijpraten. Het lijkt me goed als we op korte termijn een moment prikken. Heeft de heer 

Kuijken een assistent of secretariaat die voor hem de agenda beheert? Dan is het goed om hem/haar in contact te 

brengen met de bestuursassistenten vans-1.2.@ 

zijn: 

voor een gezamenlijke afspraak. Dit 

Priinland.net 

Laten we de lijnen kort houden. Al vast dank) 

Met vriendelijke groet, 

Van: 5"9'2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 17:33 

Aan:J.••2 é @rijnland.net> 

CC:S. I.2.@' _ @rijnland.net',J;1:21 @minbzk.nl> 

Onderwerp: Wim Kuijken wordt aangetrokken om te adviseren over de Gnephoek 

Dag 512.é .é 
itri.j 

Te lang hebben we geen contact gehad. 

Onze minister heeft in gesprek met provincie en gemeente gekozen om een advies in te winnen over de aanpak van 

de Gnephoek. 

Wim Kuijken wordt als extern en onafhankelijk adviseur aangetrokken. De minister informeert daarover de Kamer, 

zie hierbij. 

1 
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Laten we begin volgende week (vanaf dinsdag) snel een gesprek inplannen. Wim Kuijken heeft al aangegeven ook 

met Rijnland snel een gesprek te hebben. 

Met vriendelijke groet 

5.1.2.e 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/06/03/wim-kuiiken-adviseert-over-toekomst-

gnephoek 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5'.17275 @rijnland.net> 
donderdag 23 'uni 2022 15:44 

bametFijk gespte Wim Kuijken 

Hoi 5:':2é.• 
Ik hoordé zojuist va .1.2 -~ dat er naast de gesprekken van Wim Kuijken met bestuurders 
ook een ambtelijk gespte met Alphen is ingepland. Dat verbaast mij eerlijk gezegd, vooral ook omdat 
noch provincie noch Rijnland een dergelijk ambtelijk gesprek hebben en dat het ambtelijk gesprek van 
Alphen plaatsvindt noch voordat bestuurlijk met Rijnland is gesproken. Bovendien, zou het niet een 
goed idee zijn om het ambtelijk gesprek plenair te dien, dus met provincie, gemeente en Rijnland? 
Heb jij misschien wat meer toelichting bij de huidige opzet? Ik kan dit niet aan mijn bestuurders 
uitleggen. 
Alvast bedankt en sterkte met het hele proces (zal niet meevallen...) 

Met vriendelijke groet, 

Cluster Beleid en Omgeving 
5.1 2.e 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden 
Postbus 156, 2300 AD Leiden 
www.riinland.net 

Nieuws, achtergrondverhalen en interviews lees je in Rijnland Magazine. Meld je hier aan. 
Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. Lees onze servicenormen.  
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•-•.••-• :,  

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

X1:2é  
ddonerdi 29 september 2022 14:00 

@rijnland.net> 

á. 1.2.e 5—T2.6̀ 

RE Zaai 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond 

het advies Wim Kuijken 

Hoi, 
Dit is de bewuste, bestuurlijke keuze hier intern, is nog speciaal afstemming over geweest. 

Ze geven hiermee het signaal af het belangrijk te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

•fi2é. 
Hoogheemraadschap van Rijnland 

5:1•2:é 

57f'21 

@riinland.net 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden 

Postbus 156, 2300 AD Leiden 
www.rijnland.net  

van:rJ.•1"2;e. . @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 29 september 2022 13:44 

Aan: **5'1: e 
CC:$.1.2.e 

@rijnland.net> 

@rijnland.net> 
Onderwerp: RE: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het 

advies Wim Kuijken 

Ha.J . 1-2--pl, dat lijkt me wel 'zwaar'. 
Voor de bevoegde gezagen zijn wel 2 bestuurders, maar dat heeft ook een meer dan bestuurlijke reden. Die is er 

voor jullie 57f 27e e niet. Bij de vorige BO's was ook alleen 5-1-2 -è—M. 
De regio vult efficient in en Iaat5 1.2ë."M komen die twee functies invult. 

Kan je dit nog meemenen7 

Groeten L.i 

(aïriinland.net> 

Verzonden: donderdag 29 september 202213:40 

Aan:5:1-2.e 
CC ,.'* 

(a7minbzk.nl> 

r„ @riinland.net> 

Onderwerp: RE: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het 

advies Wim Kuijken 

komt ook mee (hoogheemraad/J' '1-2.•, ), dus hem ook graag 

aanmelden. 
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5.1.2.e, laat jij het zelf even weten of je erbij bent 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
Hoogheemraadschap van Rijnland 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@rijnland.net 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden 

Postbus 156, 2300 AD Leiden 

www.rijnland.net 

Van:5.1.2.e Prninbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 29 september 2022 12:59 

Aan:5.1.2.e 

cc: 5.1.2.e 
@ rijnland.net> 

@riinland.net> 
Onderwerp: RE: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het 

advies Wim Kuijken 

Dag 5.1.2.e 

Ik probeerde nog te bellen. Voor het BO zal 5.1.2.e 

klaar voor als morgen het advies van Wim Kuijken komt. 

worden aangemeld. De uitnodiging voor hem staat 

We gaan ervan uit dat hij alleen komt met 5.1.2.e als ambtelijk ondersteuner. Klopt dat? 

G roet 5.1.2.e 

Van:5.1.2.e @rijnland.net> 

Verzonden: woensdag 28 september 2022 14:59 

Aan:5.1.f2.e 

cc: 5.1.2.e 
@minbzk.nl> 

Prijnland.net> 

Onderwerp: RE: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het 

advies Wim Kuijken 

Ik hoop dat ze die dan kunnen openen bij ons. Ik zal dat dan bij ons nog in de week leggen 

Met vriendelijke groet, 

5.1:2.e 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@rijnland.net 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden 

Postbus 156, 2300 AD Leiden 
www.rijnland.net 
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Van: .5-1"2.e • Wminbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 28 september 2022 14:20 

Aan: 5:"1'2 .e x 

cc: .1.2.8 „ @riinland.net> 

Onderwerp: RE: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het 

advies Wim Kuijken 

Hai:•1'2, ik ga dat na. Als het mogelijk is, zal het allicht met een'webex link gebeuren. 

Je hoort. 

Groetk.„ ,  , 

Van:5. 1.2.@ riinland.net> 

Verzonden: woensdag 28 september 2022 14:17 

Aan:S". e ° 1 •i  @ minbzk.nl> 

cc: 5.1.2.e 1._.•`•• •.Iq:::, , a riinland.net> 

Onderwerp: RE: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het 

advies Wim Kuijken 

11 is 
2ë 

Ik krijg net de vraag vanuit onze bestuursafdeling of het toch mogelijk is dat onze bestuurders op 5 oktober toch 

digitaal via Teams aanwezig kunnen zijn? 

Kun jij dat navragen? 

Met vriendelijke groet, 

5:1'2:e•'!• 
Hoogheemraadschap van Rijnland 

57172—e 

@riinland.net 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden 

Postbus 156, 2300 AD Leiden 

www.riinland.net 

Van•5.1-2.@ _ @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 27 september 2022 13:05 

Aan:5'1`:2.@ 
5:1'2.e 

@AlphenaandenRiin.nl>; Wf2.e 
@pzh.nl>;5-1:2:ë' 

Jominbzk.nl>; 51.2.@ 

y..11 ; . 1 r @riinland.net>; 

@minbzk.nl>;5.1•..2.e : . 

•  Pminbzk.nl> 

Onderwerp: Zaal 22-36 zuidtoren Turfmarkt 147 28 sept 930-1030 voorbespreking voor het proces rond het advies 

Wim Kuijken 

Beste mensen, 

Voor het vooroverleg morgen volgt nog een agenda. 

Hierbij een 'hybride zaal'. Een Webexlink volgt voor de genen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. 

Groet  5-1 •2-° 
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van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 23 september 2022 17:56 
Aan:5.1.2.e @AlphenaandenRijn.nl>;5.1.2.e 

5.1.2.e @pzh.nl>;5.1.2.e 5.1.2.e 

Vriinland.net>; 

hollandrijn land. nl> 
cc: 5.1.2.e @minbzk.nl)5.1.2.e 

Qminbzk.nl>; 5.1.2.@ 
@alphenaandenriin.nl>; 5.1.2.e _ 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
@pzh.nl>; 5.1.2.e 

prijnland.net>; 5.1.2.e @AlphenaandenRiin.nl> 
Onderwerp: Safe the date op 28 sept 930-1030 RE: Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim 
Kuijken 

Allen, dank voor de snelle reacties. 

Ik heb als safe de date de 28SLe kunnen prikken van 930-1030. Het vergt nog schuiven begreep ik. Graag een verzoek 
als ook binnen de ochtend tot 1100 moet worden geschoven. 

Een fysiek overleg is de ambitie, maar een webexlink/teamslink zal misschien nodig zijn. 

Goed weekend 
5.1.2.e 

Van: 5,1.2.e 
Verzonden: donderdag 22 september 2022 15:06 
Aan: 5.1.2.e Palphenaandenrijn.nl>; 5.1.2.e 

@rijnland.net>;5.1.2.e 
@pzh.nl>;5.1.2.e 

@pzh.ni>; 5.1.2.e 
@AlphenaandenRiin. nl>; 5.1.2.e 

@hollandrijnland.ni> 
cc: 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Onderwerp: Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim Kuijken 

Beste mensen, 

We willen op korte termijn met jullie een voorbespreking hebben over de aanpak voor het advies van Wim Kuijken; 
het proces zoals de minister dat voor ogen staat. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de verwachting van jullie hoe 
het advies gaat landen. 

Met jullie bestuurders zal een datum op korte termijn voor een bestuurlijk overleg worden gepland. 

Wat ons betreft doen we het vlak voor of vlak na het aanbieden van het advies op onderstaande mogelijke data: 

Woe 28 september (am-pm, betekent bij ons schuiven in de agenda) 

Do 29 september ( am, vanaf 1300 bvk niet ivm kamerdebat wonen) 
Ma 3 oktober (am- tot uiterlijk 1400) 
Di 4 oktober ( am ( bvk niet tussen 930 en 11)-pm) 

We denken aan een fysieke voorbespreking van een uur en bij voorkeur 1,5 als dat past. Eventueel een 
webex/teams overleg als het niet anders kan. 
Graag jullie reactie. 

Groet 5.1.2.e 
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Hierbij als voorzet voor de ambtelijke bespreking het.door de minister voorgenomen pad tussen de afronding van 

het advies en de reactie aan de Kamer, 

Wim Kuijken zal op 30 september zijn advies aanbieden aan onze minister. 

De minister zal gelijk op 30 september het advies per brief (en mail) aan jullie bestuurders doorsturen. 
De bestuurders worden uitgenodigd voor bestuurlijke overleg met een verzoek om zeer terughoudend te 

zijn met reacties aan derden. 

Verzending van het advies aan de Kamer is voorzien na het te plannen bestuurlijk overleg (ervan uitgaande 

dat het op korte termijn lukt). 
Bij het bestuurlijke overleg zal Wim Kuijken aanwezig zijn om zo nodig toelichting te geven. De bestuurders 

wordt reactie gevraagd. 
- De minister zal zo kort mogelijk daarna de Kamer informeren over de uitkomst van dit overleg. Dan zullen 

ook jullie bestuurders (allicht) de AB's informeren. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

rdon.erdaq 29 september 2022 12:22 

5. .2.e 
5,1 2e Michiel Groeneveld 

RE Acties uit de voorbespreking 

Hallo 571:2. 

Bij deze een antwoord op jouw vragen: 

- Ik zal als ambtelijke ondersteuning aanschuiven bij het bestuurlijk overleg op woensdag 5 oktober. 

- Je kunt mij noteren als contactpersoon voor de acties op vrijdag 7 oktober. 

- Jullie kunnen Michiel Groeneveld, de woordvoerder van Anne Koning, benaderen voor de communicatie. 

Zijn gegevens:,!,5Í'2• @pzh.nl; 5-1-2 é-JE. Michiel zal afstemmen met de woordvoerder van 
Frederik Zevenbergen. 

Van de genoemde data, kan ik op de volgende momenten tijd vrijmaken in mijn agenda: 

- Woensdag 12 oktober: tussen 9:30 en 11:00 en na 12:00 

- Vrijdag 14 oktober: de gehele dag 

De week van 24 oktober is bij de school van mijn kinderen herfstvakantie en die week ben ik vrij. 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

! prnovhnde 
ZuEd•Holland 

M5;1'2.é 
E5.1 2.e ' @pzh.nl  

www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van: J' ,,,, r .1'.2.e : • @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 29 se • tember 2022 08:34 

Aan: ,?.12_é •• @••: alphenaandenrijn.nl>•.1`2.e 
@rijnland.net>; •J. ' 172_ @ 

@AlphenaandenRijn.nl>5".1-2.e •- 

1 

@hollandrijnland.ni>;5. .2:e• 



5•1.2.e 
cc:5.1.2.e 

@AlphenaandenRijn.nl>; 51"2.e @rijnland.net> _ 
@minbzk.nl>;i.1.2 e @minbzk.nl>;5.1:2.e'l 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: Acties uit de voorbespreking 

Beste allemaal, 

Een goede voorbespreking gisterochtend, met dank. 

De twee restpunten; 
- Ja er is plek voor ambtelijke ondersteuning van jullie bestuurders bij het BO. Graag per 'overheid' te 

beperken. 
Kunnen jullie doorgeven wie ambtelijk ondersteunt? 

- Ja we willen vóór uiterlijk op 11/10 tot verzending komen van advies aan de Kamer en de afspraken uit het 
BO. Daar is dan ook een persbericht bij op de BZK-site of mogelijk breder. 
Dat betekent donderdag 6-10 in einde ochtend een ambtelijk concept van een brief (en persbericht) voor 

jullie reacties. 
Verzending vóór/op 11/10 geeft weinig ruimte aan de bestuurders. Vrijdag 7/10 is dan het moment om een 
concept te sturen voor bestuurlijke reacties. 
Voor de acties op vrijdag kan ik jullie bereiken? 
De minister doet de eindweging over de tekst. 

De kernpunten waren inmijn woorden'; 
Het advies heeft de varianten bespreekbaar gemaakt. 
Vasthouden van de bestuurlijk rust, gezamenlijk blijven optrekken. 
Gemeente is eerste bestuur voor de planvorming. Er behoefte aan perspectief zonder onjuiste verwachtingen. 
Kernpunten zijn integraliteit, rood volgend maar wel haalbaar, met de criteria water-bodem, natuur en landschap en 

mobiliteit 
Uit BO goede afspraken halen voor het vervolgproces. Richten op besluiten medio 23 

Overige punten 
Voor het goed laten uitgaan van het persbericht graag de contacten van de persvoorlichters om te kunnen 
afstemmen. 
Voor de nabespreking en de planning van de stappen, is rekening te houden met de herfstvakantie. 
Een overleg in de week van 10-14/10 of 24-28/10 lijkt mij tijdig genoeg. Bvk op woensdagen of vrijdagen; 12/26-10 
en 14/28-10 

Groet lk 

Van: S:'T'2.e 
Verzonden: donderdag 22 september 2022 15:06 _ 

Aan-ST2.'é @alphenaandenriln.nl>;'J 1.2.e 
Mriinland.net>35. 1.2.e 

J(JAlphenaandenRijn.nl>,•J.1.2.e 

., P hollandriinland.nl> 

x 
• 

•a? pzh.nl>;5°.1.2.e 
@pzh.nÏ>;5  l..2.E 

••• .....:..... ..... "•(e•í minbzk.nl>• , ••1•2. é 
r  Prninbzk.nl>(alminbzkn.l>J.1.2.e• 

Onderwerp: Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim Kuijken 

Beste mensen, 

We willen op korte termijn met jullie een voorbespreking hebben over de aanpak voor het advies van Wim Kuijken; 
het proces zoals de minister dat voor ogen staat. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de verwachting van jullie hoe 

het advies gaat landen. 
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Met jullie bestuurders zal een datum op korte termijn voor een bestuurlijk overleg worden gepland. 

Wat ons betreft doen we het vlakvoor of vlak na het aanbieden van het advies op onderstaande mogelijke data: 

Woe 28 september (am-pm, betekent bij ons schuiven in de agenda) 
Do 29 september (am, vanaf 1300 bvk niet ivm kamerdebat wonen) 
Ma 3 oktober (am- tot uiterlijk 1400) 
Di 4 oktober (am ( bvk niet tussen 930 en 11)-pm) 

We denken aan een fysieke voorbespreking van een uur en bij voorkeur 1,5 als dat past. Eventueel een 

webex/teams overleg als het niet anders kan. 
Graag jullie reactie. 

Groet]•12. e 

Hierbij als voorzet voor de ambtelijke bespreking het door de minister voorgenomen pad tussen de afronding van 

het advies en de reactie aan de Kamer, 

- Wim Kuijken zal op 30 september zijn advies aanbieden aan onze minister. 
De minister zal gelijk op 30 september het advies per brief (en mail) aan jullie bestuurders doorsturen. 

De bestuurders worden uitgenodigd voor bestuurlijke overleg met een verzoek om zeer terughoudend te 

zijn met reacties aan derden. 

- Verzending van het advies aan de Kamer is voorzien na het te plannen bestuurlijk overleg (ervan uitgaande 
dat het op korte termijn lukt). 

Bij het bestuurlijke overleg zal Wim Kuijken aanwezig zijn om zo nodig toelichting te geven. De bestuurders 
wordt reactie gevraagd. 
De minister zal zo kort mogelijk daarna de Kamer informeren over de uitkomst van dit overleg. Dan zullen 

ook jullie bestuurders (allicht) de AB's informeren. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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,Jr.. .2.e 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

.12.e @pzh.nl> 

vrijdaq 23 se_ptem * er 2022 09:20 

5.1.Z.é 
RE Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim Kuijken 

Goedemorgen ;-t2-• 

Ik kan 1,5 uur ruimte vrijmaken in mijn agenda om fysiek te overleggen op de volgende momenten: 

Woensdag 28 september vanaf 11:00 
Donderdag 29 september tot 14:00 

Maandag 3 oktober 

Dinsdag 4 oktober 

Ik zag dat er al een bestuurlijk overleg is ingepland op woensdag 5 oktober. Mijns inziens heeft een ambtelijke 

voorbespreking op maandag 3 of dinsdag 4 oktober dan geen zin want dan kunnen wij de uitkomsten van dat 

overleg eigenlijk niet meer delen met onze bestuurders. Als het bestuurlijk overleg gepland blijft op woensdag 5 
oktober dan heeft ambtelijk vooroverleg mijns inziens alleen zin als het op woensdag 28 of donderdag 29 september 

plaatsvindt. 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

proYinde 

ZuEd•HQlland 

M,`J•.1:'2ë.• 
E •. 1 .2.e _•@'pzh.ni  — 

www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van:.12.e 9 @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 22 september 2022 15:06 

Aan:•1 .2 @alphenaandenrijn.nl>; Jam. '2.e 

@rijnland.net>;J •1•2é. 
_ @AlphenaandenRjn nl>«5.1-2.G'" 

cc e .,' @minbzk.nl>• 51 2.e 
@minbzk.nl> 

@pzh.nl>; 5.1'•27E. • 

@pzh.nl>;5:•1•2•. 
1 @hollandrijnland.nl> 

Onderwerp: Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim Kuijken 

Beste mensen, 
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We willen op korte termijn met jullie een voorbespreking hebben over de aanpak voor het advies van Wim Kuijken; 
het proces zoals de minister dat voor ogen staat. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de verwachting van jullie hoe 
het advies gaat landen. 

Met jullie bestuurders zal een datum op korte termijn voor een bestuurlijk overleg worden gepland. 

Wat ons betreft doen we het vlak voor of vlak na het aanbieden van het advies op onderstaande mogelijke data: 

Woe 28 september (am-pm, betekent bij ons schuiven in de agenda) 

Do 29 september (am, vanaf 1300 bvk niet ivm kamerdebat wonen) 
Ma 3 oktober (am- tot uiterlijk 1400) 
Di 4 oktober (am (bvk niet tussen 930 en 11)-pm) 

We denken aan een fysieke voorbespreking van een uur en bij voorkeur 1,5 als dat past. Eventueel een 

webex/teams overleg als het niet anders kan. 
Graag jullie reactie. 

Groet•••••• 
I 
Hierbij als voorzet voor de ambtelijke bespreking het door de minister voorgenomen pad tussen de afronding van 

het advies en de reactie aan de Kamer, 

Wim Kuijken zal op 30 september zijn advies aanbieden aan onze minister. 

De minister zal gelijk op 30 september het advies per brief (en mail) aan jullie bestuurders doorsturen. 
De bestuurders worden uitgenodigd voor bestuurlijke overleg met een verzoek om zeer terughoudend te 
zijn met reacties aan derden. 

Verzending van het advies aan de Kamer is voorzien na het te plannen bestuurlijk overleg (ervan uitgaande 

dat het op korte termijn lukt). 

Bij het bestuurlijke overleg zal Wim Kuijken aanwezig zijn om zo nodig toelichting te geven. De bestuurders 
wordt reactie gevraagd. 

- De minister zal zo kort mogelijk daarna de Kamer informeren over de uitkomst van dit overleg. Dan zullen 
ook jullie bestuurders (allicht) de AB's informeren. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch vérzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the-addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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-5:1:'; 
Van: 

Waw  

Verzonden: 
Aan: _ 

.maanclaq 6 juni 2022 21:30 
, 

'"r. 

5.1.2 I @pzh.nl> 

Cc: 

Onderwerp: RE: bericht over Wim Kuijken, adviseur voor de Gnephoek 

Hallo•-t:2:ë:, 

lk heb ,i•_1.„.•• .2." vrijdag nog even telefonisch gesproken naar aanleiding van onderstaande mail. Naar wat ik begreep 

gaat deze mail over het feit dat de brief aan de Tweede Kamer nog niet in afschrift naar Gedeputeerde Staten (GS) is 
gestuurd .,-Ier——12 d e gaf aan dat de brief nog officieel naar GS gestuurd zal worden. Ik heb aangegeven dat wij er 
ambtelijk voor zullen zorgen dat de brief ter informatie naar Provinciale Staten zal worden verzonden. 

5:1.2: heb ik het zo correct verwoord? 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
zukl•Holland 

m.5 " 1  :2 :é•  
E5.1.2.e Il Mpzh.nl 
www.zuid-holland.nllcontact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van:5.1.2,,..  .. £' @minbzk.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 16.50 

Aan: rJ .2 @; @pzh.nl>; J. 12.°e •.,, 

Onderwerp: bericht over Wim Kuijken, adviseur voor de Gnephoek 

@pzh.nl> 

ik begreep dat dit bericht niet zorgvuldig met jullie is afgestemd. Excuus voor de verwarring en 

afstemming. 

Graag contact over eventuele problemen of jullie reactie. 

We herstellen het probleem nog zo spoedig mogelijk, al is dat voor nu te laat. 

Groet 5.1.2:ë 
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5.1.2.e 

https://www.vo1kshuisvestingnederiand.nl/actueel/nieuws/2022/06/03/wim-kuijken-adviseert-over-

toekomst-gnephoek 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 

transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

é .......— 
vrik aq 7 okto 

@pzh.nl> 

•. 1.2lé 
RE: FYE ! concept brief TK ontwikkelrichting Gnephoek met ck verwerkt 

concept brief TK ontwikkelrichting Gnephoek reactie provincie Zuid Holland.docx 

Beste í" é , 

Zoals net telefonisch metS-t-2-e besproken, was onze reactie net klaar toen onderstaande mail binnen kwam. Zie 

bijgevoegd onze reactie. 

Zoals telefonisch toegelicht, beogen wij met deze kritische blik slechts om ruis te voorkomen, met name richting 

Provinciale Staten. Wij verwachten namelijk dat de brief van de minister heel nauwkeurig gelezen zal worden. Het 

zou heel vervelend zijn als Anne en/of Frederik in de beantwoording van vragen van Provinciale Staten moeten 
zeggen dat zaken toch net iets anders liggen dan geformuleerd in de brief van de minister. 

Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten. Als dit bij jullie tot vragen leidt, dan hoor ik het heel graag. Indien 

gewenst kan ik ook vanavond of in het weekend nog even overleggen. 

Nogmaals heel veel dank dat wij hier op kunnen reageren en ook voor het telefonische overleg van vandaag. 

Met vriendelijke groeten, 

5-1:"2 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
ZuWHolland 

M 5'1"2:e 
E5. 1.2.e ... Ca•pzh.nl  

www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van:  . 1.2.e„v ®@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 15:53 

Aan: -1:2(.? @pzh.nl>;5•1'2.e
..., rí. 

@minbzk.nl> 
Onderwerp: FYE 1 concept brief TK ontwikkelrichting Gnephoek met ck verwerkt 

, -.A zie mn aPP1e 

Is evt iets tussengekomen... geen punt. lom 12* een beknopt voorstel om de tekst pas te houden met de 

instemming van Alphen en het 'groene licht van vanochtend'. 
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Komt dit zo ' in het goede midden'? Is hier nog niet gedekt, moet ik er wel bij zeggen. 

G roet 5-x279 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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5 . 1.2.e 
•. •. •....+........... -. 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

dinsdag 21 1uni 2022 08:52 

RE. Kennsimakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op 

maandag 11 juli 

Ha -1:2.ë, we hebben haar inderdaad de contacten doorgegeven, maar het Idee was dat we een gezamenlijk 
am te ij overleg met Wim Kuijken zouden hebben. Dat willen we dan ook voor de andere partijen zo regelen. Als 
dat In planning voor Wim lastig wordt dan inderdaad graag apart. 5:1:2.e zal kijken wat er past In de agenda. 7e 
hoort. 
Groet -t :è 
Contactgegevens §-1'2e. 

a.1.2.e .. 

Van "•. @pzh.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 08:47 

Aan• •,71 @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 

juli 

Goedemorgen • •, 

Ik heb via via begrepen dat r2 2.e de ambtelijke ondersteuning van Wim Kuijken verzorgt. Ik zal met haar 

contact opnemen om een afspraak met een ambtelijke delegatie van de provincie in te plannen. 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
W&Holland 

M 5:1:•2 é 
E 5.1.2.e i (ápzh.nl 
www.zu id-ho l land. nlJcontact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

----Oorspronkelijk bericht— 

Van: 5-1 .2 C>minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 21:27 
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Aan:5.1.2.e hàpzh.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Ik zal zorgen dat je morgen zo vroeg mogelijk een lijn hebt die voor jullie naar PS duidelijkheid biedt ook tav de brief 

over de aanstelling Wim. Het ambtelijke overleg met Alphen is nog een aandachtspunt voor me. We hadden eerxer 

besproken om dat in een andere vorm te doen. 
groetenf 2.q 

Ps, ja f 2' 1 holu ik ook goed aangesloten 

Verzonden met BlackBerry 

Bulten reikwijdte 

I 
Van:5.1.2.e 
Verzonden: 20jun. 2022 20:31 

Aan: 5.1.-2.e 

@ pzh.nl> 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Hallo••201, 

Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, want ik krijg ook bestuurlijk regelmatig vragen over hoe dit proces er uit gaat 

zien en ik kan tot nog toe alleen maar aangeven dat daar nog geen informatie over beschikbaar is. Dat zal denk ik 

ook de boodschap worden richting PS woensdag. 

Ik begreep van+'2 1 dat zij wel al een ambtelijk overleg hebben ingepland. Ik heb gevraagd met wie zodat wij ook 

met die persoon contact kunnen opnemen voor een afspraak. Dat onderdeel gaat dus wel goed komen. Overigens 

begreep ik van s1 .2.e dat zij ook een afspraak met Wim Kuijken hebben. Zorg jij date _- 1 2' , ook op de hoogte 

blijft van wat er speelt en hoe het proces er uit gaat zien? 

Met vriendelijke groeten, 

5•3.e 

i 
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

[Logo provincie Zuid-Holland] 

M 5.1.2.e 
5.1.2.e 
Buiten reikwijdte 

@ pzh.nl> 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 
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van:;5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 17:53. 

Aan:5-.-1—.2. e @pzh.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Haj 3`2•e  dank voor je mail. 1 Í had vorige week ook de vraag hoe het nu liep. 

Je  vraag is toch lastiger om met een mail aan iedereen te beantwoorden. 

i-1  ,2 en ik komen er snel op terug. 

G roet ".1—e  

van:5—.1.2.e @pzh.nl» 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 15:41 

Aan:'.5. 

~-',5.1.2.e 

@minbzk.nl» 5.1.2.e 
@alphenaandenrijn.nl»; 5.1. e 
@AlphenaandenRijn.nl» _   

@minbzk.nl»; 5.1.2.e 

@ pzh.nl>> 

Onderwerp: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Beste5-.1.2.e 

Ik heb zojuist vernomen dat Anne Koning en Frederik Zevenbergen op maandag 11 juli om 17:00 een (fysiek) 

kennismakingsgesprek hebben met Wim Kuijken. Was dat bij jullie al bekend? En zijn er ook al andere gesprekken 

ingepland? 

i 1, zou jij ook wat meer inzicht kunnen geven hoe dit nu verder gaat lopen? Blijf jij het ambtelijke aanspreekpunt 

voor dit traject? Zo nee, wie is dat dan wel en wanneer en hoe kunnen wij met die persoon in gesprek? Zo ja, kun jij 

ons dan de planning en alle overige beschikbare informatie over dit traject doen toekomen en ook aangeven 

wanneer wij met (de ambtelijke ondersteuning van) Wim Kuijken in gesprek kunnen? 

Met vriendelijke groeten, 

5-1.2.e 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

[Logo provincie Zuid-Holland] 

m' J5. 
E5.1.2.6 
guiten reikwijdte 

@pzh.nl> 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for. you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdaq 2_•ni 2022 12:01 

5 1:2:é _m 
RE- Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op 

maandag 11 juli 

Dag 61•ë, ik heb gister met grote waardering gekeken naar het optreden van PS, jullie gedeputeerde en de 
burgemeester ! 
De keuze van PS Is begrijpelijk en goed, het stapje van GS was scherp maar volgens mij ook goed `opgepakt' door 
de burgemeester. 

1Y:2 zal contact met je opnemen voor het ambtelijke overlegvoor' het advies. 

We spreken elkaar snel 'over' het advies. 

Groeten 5:1.7:ë 

Van:•I.2é._ @pzh.nl> 

Verzonden: donderdag 23 juni 2022 08:32 
Aan:  ̀.•.• e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 

juli 

Goedemorgen, 51 2.ë 

Is er al meer duidelijkheid over het ambtelijke overleg met Wim Kuijken? 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
zuI&Holland 

M'5:1:2.é 
EJ. 1.2.e,•@pzh.nl  • . ._ 
www.zuid-holland.ni/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van: 51M 

Verzonden:_ woensdag 22 juni 2022 08:35 

Aan:iW11é- @minbzk.nb 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 

juli 

1 



Goedemorgen W " -'e 

Eerlijk gezegd komt dat moment mij niet zo goed uit in de agenda, maar nood breekt wet: als dat het moment van 

het ambtelijke overleg met Wim Kuijken wordt, dan zorg ik dat ik er bij ben in Alphen. Ik hoor graag van jullie of het 

dat moment wordt of een ander moment. 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincle 
Zuld•Holland 

m ' :1:2é. 
E5.1.2.e J@pzh.nl  • 
www.zuid-holland.ni/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

--Oorspronkelijk bericht-----

Van:571"2.e Prninbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 22:48 

Aan:,.  . .e „ -,_(cDpzh.nl> 
Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Has-1.2•$ dank. 

Het gesprek in Alphen nog, eigenlijk vind ik dat gesprek te vroeg en niet plenair genoeg. Dat laatste is op te lossen 

als we allemaal kunnen volgende week. Ik hoor van"g hoe zwaar we wegen om de 29e al met Wim te spreken. 

Het zou bij jou in de agenda passen? 
G roet F-'t.2.e 

Verzonden met BlackBerry 

Buiten reikWijdté 

Van: .e k ......_..,<.'r;@pzh.nl> 

Verzonden: 21 jun. 2022 20:35 

Aan5-f2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Hallo •- g , 

z 



Bog 

Bedankt voor de informatie! 

Rest mij nog wel de vraag hoe we om gaan met het ambtelijke gesprek dat Wim Kuijken op 29 juni met Alphen 

heeft. Het lijkt mij dat hij dat dan met alle partijen doet. Moet ik daarvoor zelf contact opnemen met5.1.2.e,of is 
het de bedoeling dat wij ook op 29 juni aanschuiven? 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

[Logo provincie Zuid-Holland) 

M 51 2.e 
E5.1.2.e 
Buiten reikwijdte 

@ pzh.nl> 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

r — 
Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: dinsdag 21 juni 2022 18:30 

Aan: 5.1.2.e @pzh.nl> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koningen Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Ha6 2-è, ik hebt r.7., een voorstel gemaild om iedereen over de eerste ronde gesprekken van Wim Kuijken te 

informeren. 

Het zijn orienterende gesprekken, hij spreekt onder 4 ogen (in jullie geval 6). De gesprekken houdt hij met alle 

betrokken besturen en hij gaat ook naar BPD zoals wij dat toen ook deden (ikv motie). Na de gesprekken zal hij zijn 

aanpak voorleggen en daarvoor plannen we ook ambtelijk overleg in. 

Het vertrekpunt staat in het briefje aan de Kamer van 3 juni, meer is er niet; hij zal adviseren over de mogelijke 

ontwikkelrichting van de Gnephoek in relatie tot de woningbouwopgave. Die advisering is aan de betrokken partijen. 

De opdracht is dus 'beknopt' zodat het advies 'onafhankelijk' is. 

Voor zijn advies wordt hij ondersteund door 5-.1 .2.e , dus niet door mij, omdat ik natuurlijk niet 

onafhankelijk ben. rS.1.2 4  zal de overleggen 'voor' het advies regelen en voorbereiden. 

Ik heb 

proces'. 

voorgesteld dat we ambtelijk even met z'n allen goed kennismaken met5.13 é en dan ook'met het 

3 



Bog 

Je hoort 

Groet_1_2, f 

Van:' .1.2.e 
Verzonden: maandag 20 juni 2022 21:27 

Aan:5_.i—.2.e @ pzh.nl> 

@minbzk.nl>> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Ik zal zorgen datje morgen zo vroeg mogelijk een lijn hebt die voor jullie naar PS duidelijkheid biedt ook tav de brief 

over de aanstelling Wim. Het ambtelijke overleg met Alphen is nog een aandachtspunt voor me. We hadden eerxer 

besproken om dat in een andere vorm te doen. 

groeten 2 
Ps, ja • ke hou ik ook goed aangesloten 

Verzonden met BlackBerry 

Buiten reikwijdte 

Van:5.1.2.e 
Verzonden: 20 jun. 2022 20:31 

Aan:5.1.2.e  

@ pzh.nl>> 

1@minbzk.nl>> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 
Ha ll o15•_ 2_ Í 

Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, want ik krijg ook bestuurlijk regelmatig vragen over hoe dit proces er uit gaat 

zien en ik kan tot nog toe alleen maar aangeven dat daar nog geen informatie over beschikbaar is. Dat zal denk ik 

ook de boodschap worden richting PS woensdag. 

Ik begreep van?'*1 dat zij wel al een ambtelijk overleg hebben ingepland. Ik heb gevraagd met wie zodat wij ook 

met die persoon contact kunnen opnemen voor een afspraak..Dat onderdeel gaat dus wel goed komen. Overigens 

begreep ik van5.1.2.e dat zij ook een afspraak met Wim Kuijken hebben. Zorg jij date • Í ook op de hoogte 

blijft van wat er speelt en hoe het proces er uit gaat zien? 

Met vriendelijke groeten, 

5:1-.2.e . 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

[Logo provincie Zuid-Holland] 

M P.1.2.e 
E5.1.2.e 
'Buiten .reikwijdte 

@pzh.nl> 

1 
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5:1.2.e 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

van:5.1.2.e 
Verzonden: maandag 20 juni 2022 17:53 

Aan:5.1.2.e 

@minbzk.nl>> 

@pzh.nl>> 

Onderwerp: RE: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Ha? t  , dank voorje maiL16*T' 1 had vorige week ook de vraag hoe het nu liep. 

Je vraag is toch lastiger om met een mail aan iedereen te beantwoorden. 
5-1-.2 j en ik komen er snel op terug. 

Groet  

Van:5.1.2.e @pzh.nl>> 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 15:41 

Aan:5.1—.2.e @minbzk.nl»v.1.2.e 
@alphenaandenrijn.nl»; 5_.1.2.e 
@AlphenaandenRijn.nl>> 

cc5.1.2.e 
 @pzh.nl>> 

@n1inbzk.nl»; 5.1.2.e 

Onderwerp: Kennismakingsgesprek gedeputeerden Koning en Zevenbergen met Wim Kuijken op maandag 11 juli 

Beste 5.1.2.e 

Ik heb zojuist vernomen dat Anne Koning en Frederik Zevenbergen op maandag 11 juli om 17:00 een (fysiek) 

kennismakingsgesprek hebben met Wim Kuijken. Was dat bij jullie al bekend? En zijn er ook al andere gesprekken 

ingepland? 

5-17.27é, zou jij ook wat meer inzicht kunnen geven hoe dit nu verder gaat lopen? Blijf jij het ambtelijke aanspreekpunt 

voor dit traject? Zo nee, wie is dat dan wel en wanneer en hoe kunnen wij met die persoon in gesprek? Zo ja, kun jij 

ons dan de planning en alle overige beschikbare informatie over dit traject doen toekomen en ook aangeven 
wanneer wij met (de ambtelijke ondersteuning van) Wim Kuijken in gesprek kunnen? 

Met vriendelijke groeten, 

"• .2.e . 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

[Logo provincie Zuid-Holland] 

M1.2.e. 
EJ5.1.2.e 
Buiten reikwijdte 

@pzh.nl> 
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;BuiterT •rei ci dte •  

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ,u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste5:i`2é., 

O.1.Z.e @pzh.ni> 

maantjaq 29 augustus 2022 13:27 
5•1•2:é • 
°á.1.2.e @AlphenaandenRiin nl ; 

t. 
r jnland.net, 5.1 .2.e 
-_:4 vJ ianhenaaridrenjn.n 

@AlphenaandenRijn.nl; kJ.1 .2.é 
RE: Tweede Ronde tafelgesprek voor Gnephoëk, 

á.1.2.e 
 A", 

Input provincie ambtelijk tweede ronde tafel gesprek Gnephoek 31 augustus 2022.docx 

In bijgevoegde memo wordt op de tweede pagina (in 1 A4) vanuit de provincie antwoord gegeven op de eerste 

vraag uit onderstaande mail. De eerste pagina van de memo is bedoeld als context (voor de gedeputeerden die we 

met deze memo ook hierover geïnformeerd hebben). 

Mochten jullie naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

Tot woensdagl 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
Zuid•Holland 

M J"1'2 é 
E,5.1.2.e e .11_Ppzh.nl  
www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van: ,1:Z.e•, @minbzk.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 augustus 2022 10:21 

Aan:5 1'2.6 1. . • r_ @ri nland.net>•v•1•2é.1 , .- - - _. •• •••• • @minbzk.nl> •J•   .2É.: 

_@minbzk.nl>; 5.1.2,G @AlphenaandenRijn.nÍ;•J.1.2.e @alphenaandenrijn.nl;• — _.j 
@pzh.nl>; rj_ 1.2.e 

• 
, 
 • 
@pzh.nl>; 5.1:2:e 
• 

m 
@hollandrijnland.nl>;5 .1.2.e 

R  •..•...._••• •,,. 
@rijnland.net;•.1.•.••@rijnland.net;•J.1.2.e 

@minbzk.ni>;5'1.2•.. • 
CC:••.•,2.@•• .••@minbzk.nl> 

_ _• @minbzkYnl> r 

Onderwerp: Tweede Ronde tafelgesprek voor Gnephoek, 

1 
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Beste mensen, 

Ten behoeve van ons tweede overleg over de Gnephoek c.a. op woensdag 31 augustus a.s. zou ik graag de volgende 

punten willen meegeven: 

1. We spraken in het eerste overleg o.a over de vragen 'mag je in de Gnephoekpolder bouwen' en 'kan je in de 

Gnephoekpolder bouwen'. De derde vraag wil ik graag door jullie schriftelijk laten beantwoorden elk vanuit jullie 

eigen invalshoek: Als het zou mogen en kunnen 'moet je in de Gnephoekpolder (en Vrouwgeest/ 

Noordrandpolder) willen bouwen'? 
Graag nodig ik gemeente en provincie en desgewenst ook rijk, waterschap en regio Holland Rijnland uit hier 

(max) 1 A4 over te schrijven voor mij., Dat kan ik dan opnemen in mijn advies. Geen lange betogen maar 

kernachtig de centrale boodschap. Waarom wel/ niet/ misschien. Graag delen voor 30 augustus, zodat we de 

standpunten als input voor gesprek kunnen benutten. 

2. Ik wil op 31 augustus graag 4 scenario's met jullie doornemen: 

2.1 Geen woningbouw. De vraag is dan wat er met de polder gebeurt? Lopen de natuurwaarden (verder) terug? 

Betekent niet bouwen ook niets doen, of kunnen we wel met de kwaliteit van de natuur aan de slag? Wat 

zouden de grondeigenaren/ projectontwikkelaars gaan doen? Hoe kan Alphen aan den Rijn in zijn 

woningbehoefte voorzien na 2030? 

Als provincie zijn standpunt zou willen wijzigen: 

2.2 Alleen woningbouw in het zuidoostelijk deel conform collegeakkoord Alphen aan den Rijn 2018 

(Maximabrug tot overzijde Bruins Slot singel). Wat betekent dit in de praktijk? 

Eventueel samen met bebouwen van de Noordrandpolder zou dat ca 3.000 woningen kunnen opleveren? Is 

dit realiseerbaar (uitgaande van nut en noodzaak)? Binnen welke termijn? 

2.3 Alleen woningbouw in de zgn hockeystick op de kleigrond langs Oude Rijn en Heimanswetering. Eventueel 

als eerste fasevan het totale 'droomplan' (scenario 2.4). Met de bebouwing van de Noordrandpolder 

zouden dan ca 4.000-5.000 woningen mogelijk zijn? Is dit realiseerbaar (uitgaande van nut en noodzaak)?. 

2.4 Het totale plan ( propositie) waaraan nu gewerkt wordt met 8.000-10.000 woningen in Gnephoekpolder en 
Vrouwgeestpolder alsmede de Noordrandpolder. Als alle partijen het hier al over eens. kunnen worden 

komend jaar, is dat waarschijnlijk voor de langere termijn 2030-2050. Wat zijn hier de belangrijkste voor- en 

nadelen en afwéegpunten? 

Graag bespreek ik bovengenoemde scenario's met jullie en kan je je hierop voorbereiden. Ik denk dat we 2 uur 

nodig hebben. Daarna kan ik mijn advies gaan schrijven. 

Groet Wim Kuijken en5.1.2.e 

NB: na enkele verschuivingen vindt het Ronde Tafel gesprek plaats op woensdag 31 augustus, 12:00-14:00, inclusief 

lunch. De locatie is weer op BZK, Turfmarkt 147, in vergaderzaal N36-09 Zeeland — zaal ( dit is in de Noordtoren, 

maarjullie worden opgehaald in de lobby). Graag tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

.1:2,e 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijkrelaties 

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 
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na5:1:2.é• 
$.1 .2.-i:W@minbzknl 

Werkdagen$T 2É.' 

----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: bJ.1.2  1 Ominbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 20 juli 2022 15:15 
•,i# 

Aan 

AlphenaandenRiin.ni;5.1.2.e@alphenaandenriin.nl;5.1.2.e `.. @pzh.ni;5.1.2.e 
@hollandriinland.nl;,5 1 2.-e' Y• @riinland.net;5.1.2.e,@riinland.net,J.1.2.e 

Onderwerp: Tweede Ronde tafelgesprek voor Gnephoek, 
Tijd: woensdag 31 augustus 2022 12:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, vergaderzaal N36-09 Zeeland - zaal 

11/8: Op verzoek van Wim Kuijken is de tijd aangepast van 12u.00-14.00u. 

10/08: Wegens verschillende agenda's nogmaals verplaatst, excuses voor de verwarring. 

Datum: woensdag 31 augustus 

20/7: Op verzoek van Wim Kuijken verplaatst. Graag jullie agenda's hierop aanpassen. 

Deelnemers: 
Wim Kuijken (Onafhankelijk adviseur) 

P 2:é 
•.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
á.1.2.e 
á.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

(Secretaris) 

(BZK, Woningbouw) 

(BZK, Ruimtelijke Ordening) 

Gemeente Alphen a/d Rijn) 

Gemeente Alphen a/d Rijn) 

(Provincie Zuid Holland) 

( Provincie Zuid Holland) 

(Woonregio Holland Rijnland 

(Hoogheemraadschap van Rijnland) neemt waar voor,5.1.2 

Onderwerp: Bijeenkomst Tweede Ronde tafelgesprek voor Gnephoek 

Tijd: 12.00u-14.00u 

Inclusief:. Lunch 

Locatie: Ministerie van BZK, Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, vergaderzaal N36-09 Zeeland - zaal 

Bezoekers aangemeld 

Met vriendelijke groet, 

5"1'2.e 
-:I 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

Directie Woningbouw 

Postbus 200111 i 2500 EA Den Haag 
bezoekadres: Turfmarkt 147 12511 DP1 Den Haas 

M:5:1.2é.• 
E-mail: 5.1 :2.e 
E-mail 15.1.2.e 
Aanwezig:P.1.2.e 

tQminbzk.nl 

ipminbzk.nl 

Bij een bezoek aan ons ministerie heeft u een geldig legitimotiebewijs nodig! 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



811 

01.? .e 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

5:é~••• dinsdaq 2722 14:54 sepptem 

5:•1;"2 ë 
5.1.2.e 
RE: Bestuuriijk overleg Gnephoek 

@hollandrijnland.nl> 

Dag 'i;',•Y- J, 

Bij het BO zal Liesbeth Spies ook als portefeuillehouder Holland Rijnland aanwezig zijn. Ik heb het net met haar nog 

even gecheckt. Dat is wat ons betreft de beste oplossing voor het overleg. 

Met vriendelijke groeten, 

5'1"2 •. 
www.hollandriinland.n) 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's 

Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 

Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 

woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

Van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 
Y 

Verzonden: dinsdag 27 september 2022 10:18 

Aan•5:`1-2.@ 
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg Gnephoek 

@hollandrijnland.nl> 

Dag 5-1"2:g 
Ik wou nog bij je verifieren wie er van de regio bij het bestuurlijk overleg kan zijn. 

Ik begreep van Alphen ambtelijk dat ze het prettig vonden als de burgemeester de Alphense punten kon inbrengen. 

Een extra rol van de regio is dan ongemakkelijk. 

Hoe is jullie portefeuillehouder Wonen al ingevoerd in de materie ? Vinden jullie het van belang dat zij ambtelijk 

wordt ondersteund. Wim Kuijken heeft ook jullie directeur gesproken voor zijn input bij het advies. 

Ik hoor graag. 

GroetL51• 
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Van:5:1-2.e ,w 1 @hollandrijnland.nl> 

Verzonden: donderdag 22 september 202213:33 

Aan 1 ;i*•• @minbzk.nl> 

cc:J. 1 . 2.e , i&. : " @hollandrijnland.nl> 

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg Gnephoek 

Dag X12:9 

Dank voor je berichtje. 

Vanochtend hebben we het hier intern over gehad. Ik denk dat het beste is, en zo gaan we het voorstellen, dat 

Liesbeth Spies (als beoogd portefeuillehouder Ruimte Holland Rijnland) bestuurlijk gaat aanhaken. 

Wim kan altijd nog voorafgaand aan dat te organiseren 80 5L:,"2:6 spreken als dat nog nodig/gewenst is. 

Met vriendelijke groeten, 

www.hollandrijnland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's 

Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 

Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 

woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

Van @minbzk.ni> 

Verzonden: woensdag 21 september 2022 17:55 

Aan: 5571• e , @hollandriinland.nl> 

Onderwerp: Bestuurlijk overleg Gnephoek 

Dag 5.1-Eé 
De datum die ik je doorgaf over een Bestuurlijk Overleg, moet toch vervallen omdat Wim Kuijken bij dit overleg 

moet zijn. 

Er wordt een alternatief gezocht en zodra die kan worden doorgegeven zal ik de ambtelijke contacten mailen. 

Een ander punt is dat Wim de bestuurders van de regio niet heeft gesproken maar wel jullie 5 .2.è 

Graag je voorstel hoe de regio bij het bestuurlijk overleg wil aansluiten. 

Groet 
5 
I l.a 

2 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Buiten reikwijdte - 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministerie van Binnenlabdse Zaken en 
f on nkrijksrelàties 

www.Oksoverbeid.ni 
www.facebaokcoM/ffdnbzk 
wvorv: twittèr.cóm%minbzk 
www.linkedin.com/company/ 
ministerie-van-bzk 

Kénmerk 
2022-0000532515 

Uw kenmerk 

Bijmge(n) 
Het onafhankelijke advies van 
Wim Kuijken over de 
Gnephoek 

Het College van Gedeputeerde. Staten 
T.a.v Gedeputeerden Koning en Zevenbergen. 
Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Datum 

Betreft 

0 3 OKT 2022 
Uitnodiging Bestuurlijk Overleg 5. oktober over Aanbieding 
onafhankelijk adviesvan Wim`Kuijken over de Grïephoék 

Geachte. leden Koning en Zevenbergen, 

Hierbij nodig ik u uit voor een Bestuurlijk Overleg over het onafhankelijke advies 
dat Wim Kuijken heeft opgesteld over de rriogélijke ontwikkelrichting van de 
Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Het overleg zal plaatsvinden op 5 oktober 
13:00-14:00 in de Aletta Jacobszaal, Turfmarkt 147 Den Haag. 
Wim Kuijken zal bij het overleg aanwezig zijn om zijn advies te kunnen toelichten. 

Het onafhankelijke advies voeg ik hierbij. Wim Kuijken heeft zijn advies kunnen 
opstellen mede dankzij de door u beschikbaar gestelde informatie en toelichting. 
Ik ben de heer Kuijken en u zeer erkentelijk voor het tot stand komen van het 
advies. 

Het advies is nog niet openbaar en kan nog niet naar de algemene besturen; 
waaronder de Kamer worden verzonden. Daarom verzoek ik u zeer terughoudend 
te zijn met reacties naar derden.. 

In het Bestuurlijk Overleg wil ik samen met u en met de: bestuurders van de 
gemeente Alphen aan den Rijn, het Hoogheemraadschap Rijnland en de regio 
Holland Rijnland, komen tot een richtinggevend besluit over de toekomst van de 
Gnephoek. Een agenda voor dit overleg heb ik bijgevoegd. 

Na het bestuurlijk overleg zal ik het advies en de afspraken uit het overleg na 
afstemming met u, aan de Tweede Kamer sturen. 

Hoogachtend; 

De_lninister_voor Votkshuismesting en Ruimtelijke Ordening, 

aè -Jqivgë 
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Datum 

Kenmerk 

2022-0000532515 

AGENDA 
BESTUURLIJK OVERLEG 
Onafhankelijk advies ontwikkelrichting van de Gnèphoek 

Datum, tijd  
5 oktober 2022, 13:00-14:00 

Locatie 
Aletta Jacobszaal, Z 08- 06 
Turfmarkt 147 
Den Haag 

Deelnemers 
Gedeputeerden Zuid-Holland; Anne Koning, Frederik Zevenbergen 

Wethouder Alphen aan den Rijn; Gerard van As 

Burgemeester Alphen aan den Rijn en 
portefeuillehouder Ruimte regio Holland Rijnland; Liesbeth Spies, 

Dijkgraaf Rijnland; Rogier van der Sande 
Hoogheemraad: Marco Kastelein 

Onafhankelijk adviseur; Wim Kuijken 

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Hugo de Jonge 

Aqendapunten 

1) Opening door de minister 

2) Toelichting Wim Kuijken op het onafhankelijke advies 
Gelegenheid voor het stellen van vragen 

3) Reacties van de bestuurders op het advies 

4) Vervolgafspraken 
Afstemmen van het informeren van de algemene besturen 
en publiciteit 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelades 

www. rijksoverheid. ni 
www. fa cebook.comJminbzk 

www. twitter.com/m; nbzk 
www.linked in. com/company/ 
mtnistene-van•bzk 

Kenmerk 
2022.0000552853 

Uw kenmerk 

Bijlege(n) 
Het onafhankelijke advies van 
Wim Kuijken over de 
Gnephoek 

Het College van Gedeputeerde Staten 
T.a.v. Gedeputeerden Koning en Zevenbergen 

Postbus 90602 
2509 LP DEN HAAG 

Datum 12 OKT 2022 
Betreft Afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de 

ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn 

Geacht College, 

Hierbij bied ik u een afschrift aan van de brief aan de Tweede Kamer over de 
ontwikkelrichting van de Gnephoek en het advies van Wim Kuijken. 

Ik wil u hartelijk danken voor het vruchtbare overleg over het advies en uw inzet 
waarmee we tot een goede afspraak zijn gekomen over de gezamenlijke 

vervolgstappen. 

Voor deze vervolgstappen zal het proces worden opgestart onder begeleiding van 
Wim Kuijken. Het proces zal zeker intensieve momenten kennen, een goede 

samenwerking zie ik met vertrouwen tegemoet. 

Hoogachtend, 

4 }t.N•ti•• 

De minister voor Vojkshujsvestin5 els, á ri télljkë ordening, 

ó G•1 •.. ze A 
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AFSCHRIFT 

> Retouradres'20011 2500 EA ben Haag 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Datum. 

Betreft 

12 OKT 2022 
Ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn 

Ministerievan Binnenlandse Zaken en 
`Koninkrijksretaties 

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en KóninkrijksMaties 
Turfmarkt'147-
Den Haag 
20011 
2500.EA Den ;Haag 
www:Njkso4erheid.ni 
www;facebook.com/minbzk 
www.twittgr,.c.grn/minbzk, 
www.Iiókedin.com/company/ 
ministerie-van-bzk 

Kenmerk 
2022'000ó5S3083 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
Het onafhankelijk advies van 
wim Kuijken 'Perspectief voor 
de Gnephoek en omgeving' 

Hierbij informeer ik u over de afspraken die ik met de bètrokken :bestuurders heb 
gemaakt over de ontwikkelrichting voor de Gnephoek in Alphen aan den Rijn op 
basis. van het advies van Wim Kuijken. 

Bij mijn werkbezoek aan de Gnephoek op 9 mei jl. heb ik geconstateerd dat een 
richtinggevend besluit nodig was voorde toekomst van de Gnephoek, mede ter 
beantwoording van de motie Terpstra-Koerhuis2. Gezien de lange en voortgaande 
discussie over dit gebied was het naar mijn mening nodig om de knoop te 
ontwarren. Daarom. heb ik Wim Kuijken gevraagd een, onafhankelijk advies op te 
stellen over de mogelijke_ ontwikkeirichting van de Gnephoek in Alphen aan den 
Rijn2. Het advies is bijgevoegd bij deze brief. 
Een belangrijke reden voor mij om voor de Gnèphoek een onafhankelijk advies te 
vragen, is de ambitie om toten met 2030 900.000 woningen te kunnen bouwen 
en te borgen om na 2030.in voldoend_ e matë;te kunnen doorbouwèn.. De 
Gnephoek kan daarin èen rol.spelen.. Het is van belang om het woningtekort 
blijvend laag te houden. Mijn vraag aan de heer.Kuijken was daarom ook om de 
mogelijke ontwikkelrichting van de .Gnephoek te schetsen in relatie tot. de 
woningbouwopgave. Daarbij is een integrale benadering van belang. 

Het onafhankelijke advies 
De heer Kuijken heeft voor zijn advies de mogelijke ontwikkelrichtingen voor de 
Gnephoekpolder uitgewerkt in vier scenario's; 
- scenario 1, zonder (extra) woningbouw, maar met een beheer en 
ontwikkelopgave voor het landelijk gèbied. 
- scenario 2, met 2000 woningen in het zuidelijke deel ven de Ghephoék en 50 ha 
natuur: De woningbouw is gesitueerd op de hogere gronden met een betere 
bodemgesteldheid. 
- scenario '3 in de variant scenario 3.1, met 5500 woningen in het iuldelijkè en 
oostelijke deel van de Gnephoek met 50 ha natuursen 30 ha groen/water:, De 
.woningbouw is ook gesitueerd op de hogere gronden met een betere 
bodemgesteldheid. De andere varianten geven een mogelijke doorgroei naar 

t Kamerstuk 35517 nr 58. 
2 Over het inwinnen van dit onafhankelijke advies heb ik uw Kamer geïnformeerd bij brief 
van 3 juni jl (Kaniernummerj2 847-915). 
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Datum 

Kehmerk 

2022-000Ó553083 

scenario 4. 
- scenario 4, een geïntegreerd plan met 8000-9000 woningen-in de Gnep hoek en 
Vrouwgeestpolder met in totaal 130 ha natuuropgave. De woningbouw is 
gesitueerd in ook lagere delen met een lastigere bodemgesteldheid. 

Op basis van zijn gesprekken met de.betrokkèn bestuurders en marktpartijen en 
zijn analyse van. de locatie, acht de heer'Kuijken scenario 3, variant 3.1., een 
integrale ontwikkeling van de Gnephoekpolder_met gedeeltelijk woningbouw van 
5500 woningen op de hogere delen, het meest realistisch. Hij is van mening dat 
daarmee een perspectief voor de ontwikkeling van de poldenontstaat waarin de 
bestaande natuurwaarden kunnen worden versterkt, de wateropgave en een 
duurzaam gebruik van de bodem kunnen worden opgepakt en kan worden 
bijgedragen aan de woningbghoéfte ende dy,nam'iek in Alphèn aan den Rijn als 
gemeente met meer dan 100.000 inwoners.., De heer Kuijken stelt voor,om 
concrete afspraken te maken over de vervolgstappen in de vorm van een 
gezamenlijk spoorboekje leidend tot een bestuurlijke conclusie in de tweede helft 
van 2023. 

De keuze op basis van het advies 
Ik ben het eens met: de heer kuijken dat het scenario .3..1 het, meest realistisch en 
kansrijk is: Dit scenario geeft,ruimte aan de gemeente om in de eigen 
woningbehoefte te voorzien. Alphen aan den Rijn is, een grote stad en moet de 
mogelijkheid hebben om te blijven groeien. Het scenario biedt ook. Perspectief 
voor het principewater en bodem sturend' en de kwalitatieve ontwikkeling van 
het overig deel van de polder. 
Dit scenario heb ik aangemerkt als het voorkeursscënario voorde, verdere 
uitwerking. De heer Kuijken geeft voor deze uitwerking .aandachtspunten mee.. 
De gemeente Alphen aan den Rijn zal dit voorkeursscenario verder uitwerken._ De 
bestuurders van de provincie Zuid Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland 
en de regio Holland Rijnland hebben aangegeven bij deze uitwerking betrokken te 
zullen zijn. Daarbij worden de aandachtspunten die de heer Kuijken aangeeft en 
de uitgangspunten die de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland eerder heeft 
aa ngegeyen3, in de uitwerking betrokken. Alle betrokken bestuurders hebben 
aangegeven het door de heer Kuijken genoemde spoorboekje te volgen en 
gezamenlijk toe te werken naar definitieve besluitvorming over het 
voorkeursscenario zo mogelijk vóór of anders zo snel mogelijk na de zomer van 
2023. 

3 Brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 19 april 2022 naar aanleiding 
van de propositie van,de gemeente Alphen aan den. Rijn over de ontwikkeling van de 
Gnephoek. Daarin noemt GS de punten waarop een plan nader uitgewerkt en onderbouwd 
moet worden; Bodem-water en klimaat, mobiliteit, natuur en landschap, woningbouw, 
uitvoerbaarheid en realistischè planning. 

Pagina 2 van 3 



B13 

De nadere afspraken 
Voor de gezamenlijke uitwerking heb ik met de bestuurders nadere afspraken 
gemaakt; 

- De provincie zal de technische Inbreng voortzetten die ambtelijk al 
geboden wordt aan de gemeente en zal daarbij uitgaan van de 
uitgangspunten die de provincie heeft gesteld. 
Het hoogheemraadschap zegt zijn technische medewerking toe en levert 
inhoudelijke inbreng en randvoorwaarden vanuit water en bodem sturend. 
In de op te stellen Woondeal voor de regio Holland Rijnland zal het 
ontwikkelperspectief voor de Gnephoek zoals besproken, worden 
opgenomen. 
Daar waar expertise van het Rijk nodig is om de afweging voor de 
woningbouw, de locatiekeuze en inpassing te bevorderen zal ik die in goed 
overleg met de betrokken overheden en betrokken departementen 
inzetten. 
De gemeente geeft aan dat de eerste resultaten van de benodigde 
onderzoeken medio 2023 beschikbaar zullen zijn en dat op basis daarvan 
een Masterplan kan worden opgesteld. 

Voor een goede regie op dit proces en om na het doorlopen van het spoorboekje 
tot besluitvorming te komen, heb ik Wim Kuijken gevraagd om het vervolgproces 
te begeleiden. Hij heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn. In het proces zullen 
ook een aantal momenten van bestuurlijk overleg worden gepland. 
Vóór het zomerreces van 2023 zal ik een bestuurlijk overleg plannen over de 
keuzes voor de Gnephoek en de verdere planvorming. Over de resultaten van dat 
overleg zal ik uw Kamer weer informeren. 

5.1 2  
pejninister.vooC Volksi)uisXestit9 L~éliíke„Oldening, 

•:•1`2@ ••dé Jonge 5.1.2.9 
RY.-- 

Ministene van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 

Datum 

Kenmerk 
2022.0000553083 
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Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

51:2 é••••@pzh.nl> 
woensdag 12 oktober 2022 15:52 

5.1.2:é 
RJ. 1 . 2.e F lWMichiel Groeneveld 

RE: Afschrift van de brief aan de Kamer 

Hallo 

Deze stukken zijn uiteraard al bekend bij Anne en Frederik maar netjes dat wij die ook nog formeel ontvangen. Dank 

daarvoorl 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provindEe 
ZuEd•Holland 

Mb71:2 é 
EP. 1.2.e J_Ppzh.nl 
www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van: 5.1':2é. @minbzk.nl> 

Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 15:48 

Lan: 571-2 é !~M @pzh.nl>; 57f2é.• • @pzh.nl>;51-2.e 
@pzh.nl>"5.1.2.e 

Onderwerp: Afschrift van de brief aan de Kamer 

DagST2 é51M, zie hierbij digitaal het afschrift van de brief aan de Kamer. Die komt ook per post jullie kant op. 
Het zijn de brieven met handtekening en dus niet geschikt voor doorzending. De brief aan de Kamer hebben jullie al 

in de goede versie. 

Voor de compleetheid ook het advies van Wim Kuijken erbij. 

Groetlk" e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

1 
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Bijdrage BZK voor het adviestraject van Wim Kuijken. 

Voor een tweede informatieve sessie op 31 augustus met de ambtenaren van de betrokken 
overheden is gevraagd kort schriftelijk te reflecteren op de volgende vraag; 

Alsje in de Gnephoekpolder (en Vrouwgeestpolder) zou kunnen bouwen, 'moet je daar dan 

ook willen bouwen'? Waarom wel/ niet/ misschien. 

Voor de beantwoording heeft BZK teruggegrepen op de informatie eerder is opgesteld voor onder 
meer het werkbezoek aan de Gnephoek. 

a) De bestuurlijke verhoudingen. 

De ruimtelijke afweging voor woningbouw is een gemeentelijke bevoegdheid waarbij de 

provincie in een omgevingsvisie en verordening, de ruimtelijke kaders stelt. 

Het Rijk kan een rol nemen als er in het woningbouwprogramma van de provincie tot 2030 

te weinig ( harde) plancapaciteit aanwezig is en deze locatie (mits niet strijdig met rijksbeleid) 

wel bijdraagt aan het realiseren van die, woningbouwopgave ( incl het aandeel betaalbaar). 

De motie Terpstra-Koerhuis (2021) geeft het Rijk een rol om woningbouw in de Gnephoek zo 

spoedig mogelijk te (doen) realiseren en daarover overleg te voeren. 

b) De inhoudelijke aspecten van woningbouw in de Gnephoek, die voor het Rijk relevant zijn. 

1 De woningbouwopgave en -afspraken; 
De plancapaciteit in de regio is meer dan voldoende maar voor een groot deel 'zacht'. Het is 
nog niet bekend of de capaciteit genoeg is voor het versnellen van de bouwproductie en 
verhogen van het aandeel betaalbare woningen voor 2030. De woningbouwafspraken 
tussen Rijk en provincie op 1 oktober kunnen inzicht geven of inderdaad meer ruimte en 
capaciteit nodig is voor de woningbouwopgave vóór 2030. 
De Gnephoek kan op basis van de huidige propositie (8000-10000 woningen) maar heel 
beperkt versnelling van de woningbouw vóór 2030 mogelijk maken. Het is niet precies 
bekend hoeveel woningen vóór 2030 kunnen worden gerealiseerd. 

2 NOVEX Groene Hart en inpassing 
De huidige propositie van de gemeente voor de Gnephoek kan instroom genereren uit 
bijvoorbeeld de Metropool regio Amsterdam en Utrecht naar het Groene Hart. Dat is niet 
conform de nationale verstedelijkingsstrategie (beleidsdoel) zoals verwoord de NOVI. Een 
grote bouwlocatie in het Groene Hart geeft dan een mogelijk precedent, terwijl er in de 
provincie andere potentiële en mogelijk meer geschikte extra uitbreidingslocaties zijn zoals 
'Bleizo' ( bij station Zoetermeer-Lansingerland 4000-6000 woningen en ook passend bij het 
ontwikkelprincipe nabijheid HOV). 
De landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit deel van het Groene Hart zorgen 
voor een inpassingsopgave. In de Bestuursovereenkomst Groene Hart (19-5-22) hebben Rijk, 
provincie en ook Alphen afgesproken om ruimtelijke ontwikkelingen met impact op 
landschap en cultuurhistorie goed in te passen. 

3 De klimaatopgave — wateren bodem sturend; 
De Gnephoek ligt deels in een diepe polder en deels met veengrond. De vraag is of deze 
locatie ook past binnen het ruimtelijk ontwikkelingsprincipe 'water en bodem sturend' 
(uitwerking maatlat volgt). Nader bodemonderzoek is nodig en onderzoek naar 
noodzakelijke, effectieve en haalbare maatregelen voor waterveiligheid en - kwaliteit. 

4 De mobiliteitseffecten; 
Deze locatie is niet aangesloten op het HOV, extra mobiliteitsinvesteringen zijn noodzakelijk. 
Voor het OV is de gemeente aangewezen op het enkel spoor tussen leiden en Utrecht en 
naar Gouda. De weg-ontsluiting is via een deels 2 baansweg (N207) en via de N11 met 2 
gelijkvloerse kruisingen. Het is niet bekend hoe de propositie bijdraagt aan de balans wonen-
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werken. De mobiliteitseffecten en benodigde investeringen van de propositie worden nog 
onderzocht. 
IenW heeft geen lopende MIRT trajecten op deze netwerken. Bij. de verkenning van de 
Rijksmiddelen op het Mobiliteitsfonds (€7,5 mrd) is de Gnephoek/Alphen niet in beeld. Een 
eventuele inzet concurreert met de inzet in andere delen van de provincie (Zuidelijke 
Randstad). 

5 Stikstofdepositie 
De omvang en aanpak van de stikstofdepositie op N2000-Nieuwkoopse Plassen wordt nog 
nader onderzocht. Er zijn geen andere voor het Rijk relevante natuuropgaven. 

Als deze 5 aspecten nader zijn onderbouwd of 'opgelost' ( hoe lastig ook), dan ' ben je er nog niet'. 
Over de noodzakelijke maatregelen is bestuurlijke instemming nodig (of het de juiste maatregelen 
zijn voor bijvoorbeeld water en bodem en of er financieel kan worden bijgedragen aan de 
maatregelen voor bijvoorbeeld infrastructuur) en wat er dan ruimtelijk of kosteneffectief voor 
alternatieven zijn. De gemeente kan kiezen voor een eventuele aanpassing van de propositie. De 
provincie kan de voorkeur geven aan een alternatieve locatie, als kan worden onderbouwd dat die 
een even grote bijdrage levert aan de woningbouwopgave en minder impact heeft op de 
omgeving, ontsluiting en publieke middelen. 
Als de locatie aan de genoemde aspecten kan voldoen en er instemming is met de te treffen 
maatregelen, en de ontwikkeling effectief is financieel en ruimtelijk, dan moet je op deze locatie 
inderdaad 'willen bouwen'. 
Dan blijft nog de vraag hoeveel je ' aan de voorkant' hierover al duidelijkheid kan geven. 
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pzh.nl 

Datum 

29 augustus 2022 

Aan 

P'1'2.è 

Kopf aan 

en Wim Kuijken 

Deelnemers aan ambtelijk tweede ronde 

tafelgesprek 31 augustus 2022 inzake locatie 

Gnephoek 

Gedeputeerden Koning en Zevenbergen 

Onderwerp 

Gevraagde input provincie over wenselijkheid 

woningbouw locatie Gnephoek, gemeente Alphen 

aan den Rijn 

Aanleiding 

Op woensdag 31 augustus 2022 vindt er een tweede ambtelijk ronde tafel gesprek plaats in het 

kader van het advies dat dhr. Kuijken zal geven aan de minister voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamer over de locatie 

Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn. 

Ter voorbereiding van dat gesprek heeft dhr. Kuijken de volgende vraag gesteld: 

"We spraken in het eerste overleg o.a over de vragen 'mag je in de Gnephoekpolder bouwen' en 

'kan je in de Gnephoekpolder bouwen'. De derde vraag wil ik graag door jullie schriftelijk laten 

beantwoorden elk vanuit jullie eigen invalshoek: Als het zou mogen en kunnen 'moet je in de 

Gnephoekpolder (en Vrouwgeest/ Noordrandpolder) willen bouwen'? 

Graag nodig ik gemeente en provincie en desgewenst ook rijk, waterschap en regio Holland 

Rijnland uit hier (max)1 A4 over te schrijven voor mij. Dat kan ik dan opnemen in mijn advies. 

Geen lange betogen maar kernachtig de centrale boodschap. Waarom wei/ niet/ misschien. 

Graag delen voor 30 augustus, zodat we de standpunten als input voor gesprek kunnen 

benutten." 

Op de volgende pagina is deze vraag namens de provincie beantwoord. Deze informatie is 

overgenomen uit de brief die Gedeputeerde Staten op 19 april 2022 aan Provinciale Staten 

hebben gestuurd over de locatie Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn ( PZH-2022-

802767867). Daarbij wordt opgemerkt dat die brief specifiek ging over de locatie Gnephoek 

(inclusief de Vrouwgeestpolder) en niet over de locatie Noordrand I. In zijn algemeenheid geldt 

dat de situatie voor de locatie Noordrand 1 vergelijkbaar is met die van de locatie Gnephoek. 

CO2 



provincie 
zaa6d',a®hnd D, 

29 augustus 2022 

Wenselijkheid woningbouw locatie Gnephoek,. gemeente Alphen aan den Rijn 

Gezien de enorme woningbouwopgave in Zuid-Holland, ligt de provinciale focus op het zo snel 
mogelijk realiseren van bestaande plannen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Er 

kunnen in de regio Holland Rijnland voor 2030 zonder de locatie Gnephoek bovendien voldoende 

woningen gebouwd worden. 

Als er op termijn nieuwe woningbouwlocaties in de regio Holland Rijnland nodig zouden zijn, dan 

is de locatie Gnephoek naar mening van Gedeputeerde Staten (GS) geen geschikte locatie en wel 

om de volgende redenen: 

A. GS constateren naar aanleiding van informatie van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland, dat slechts circa een derde van de Gnephoek op basis van de 

bodemgesteldheid geschikt is voor woningbouw. Dat betekent overigens niet dat daar 

geen maatregelen hoeven te worden genomen m.b.t. klimaatadaptatie. Ook de recente 

adviezen van de Deltacommissaris geven aanleiding om zeer kritisch te kijken naar 

nieuwe woningbouwplannen in Veenweidegebieden in onze provincie waaronder de 

Gnephoek. Dat geldt ook voor het uitgangspunt dat is opgenomen in het coalitieakkoord 

van de Rijksoverheid dat bodem en water leidend moeten zijn bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

B. De Gnephoek is gelegen in het Groene Hart. In de Landschapsbiografie Groene Hart, die 

is opgesteld in het kader van het NOVI-gebied Groene Hart, heeft de Gnephoek de 

aanduiding 'hoge waarde cultuurhistorie' gekregen. 

C. De Gnephoek is een belangrijk weidevogelgebied en de noord'westhoek is stiltegebied 

en dit is ook opgenomen in het provinciale omgevingsbeleid. 

D. Het provinciale wegennet rond Alphen aan den Rijn zit aan de top van zijn capaciteit. 

Indien er woningen gebouwd zouden worden in de Gnephoek, is het zeer waarschijnlijk 

dat hier aanpassingen aan nodig zijn. Zo heeft de kern Alphen aan den Rijn nu al een 

uitgaande woon-werkpendel en die zal met extra zeer grootschalige woningbouw nog 

een stuk groter worden. Uiteraard zouden deze eventuele aanpassingen dan 

gefinancierd moeten worden vanuit de ontwikkeling van de Gnephoek maar de vraag 

vooraf is of het wel gewenst is om deze aanpassingen noodzakelijk te maken en te 

kiezen voor woningbouw in de Gnephoek: 

E. GS constateren dat er tot en met 2030 genoeg woningbouwplannen zijn in de regio 

Holland Rijnland (132% van de behoefte). Er kunnen op korte termijn geen woningen 

gebouwd worden in de Gnephoek. Grootschalige woningbouw op deze locatie draagt 

dus niet bij aan het snel realiseren van woningen. Op basis van de Primoscijfers 2021 van 

het Rijk zou voor de regio Holland Rijnland voor de periode 2031-2040 uitgekomen 

worden op een indicatief woningbehoeftecijfer van 13.600 woningen. Voor de periode 

2031-2040 heeft de regio Holland Rijnland al een woningbouwprogramma van circa 

3.000 woningen (onder andere Valkenhorst). Daarnaast heeft de regio Holland Rijnland 

nog circa 10.000 woningen in reserveplannen die niet in het aanvaarde regionale 

woningbouwprogramma zijn opgenomen. De Gnephoek is daar geen onderdeel van. 

F. Er is volgens GS op dit moment geen reden om aan te nemen dat grootschalige, 

betaalbare, goed bereikbare, klimaatadaptieve woningbouw met natuurontwikkeling in 

de Gnephoek financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar is. Volgens GS is het 

verstandig om onze gezamenlijke focus op bestaande woningbouwplannen te leggen 

zodat deze zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

2/2 
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5:T.2 éW 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

51. 2 é 
maandaq 27 iurn 2022 
r,J.•1•.•2,@ •.. `. 

► 5,1.2.e1.,,,..,,.... • 
RE: Adviestraject Wim 

Beste" en allen, 

Ik sluit mij ook aan bij het voorstel vanó" mizá wat betreft communicatie richting bestuurders. Ook een plenair 

ambtelijk overleg ben ik voorstander van. 

Verder even over het proces zoals voorgesteld, dat precies gedurende de vakantieperiode zal plaatsvinden. Dat zal 

communicatie en continuïteit lastiger maken. Graag aandacht hiervoor. In verband met mijn eigen afwezigheid 

vanaf 18 augustus tot eind oktober zal ik intern dit dossier t.z.t. overdragen aan een collega. Wanneer dit rond is, 

meld ik mij weer. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 5J2é. . •••@pzh.nl> 

Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:43 

Aan:571.2.e @minbzk.nl>; A-2 e @mmbzk.nl 

CC:J.1.2.@ •.,;: @rijnland.net>, J.1.2 F @ • r @pzh.nl>; X1`2.8 
@alphenaandenrijn.nl>,5.1'2é. 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Adviestraject Wim 

L . @Alphenaanden Rijn. nI>;5.1.2.e 

BesteQ-2.e_ , 

Bedankt voor de informatiel 

Ik sluit mij volledig aan bij S-f2• dat het zeer gewenst is als er vooraf vanuit Wim en 5.9'2 é richting betrokken 
bestuurders per mail een korte duiding komt over de opdracht en doel en focus van dit gesprek. 

Beide gedeputeerden zijn vooralsnog in de veronderstelling dat er ook ambtelijke ondersteuning zal aanschuiven bij 

dit gesprek. Wij horen het graag als dat niet de bedoeling is. 

5.1.2 e, ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om nog een paar vragen aan jou te stellen. 
Van de gemeente begrijp ik dat zij aanstaande woensdag ook een ambtelijk gesprek hebben met jou en Wim 
Kuijken. Is het de bedoeling dat wij daar ook bij aansluiten? Zo nee, wanneer zou er dan een gesprek tussen 

ambtenaren van de provincie en Wim kunnen plaatsvinden? Zou jij daar dan datum voorstellen voor kunnen doen? 

Alvast bedanktl 

1 
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Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
Zukl,H©lland 

M5T2:é 
E5.1.2.e f(—Mpzh.nl  
www.zuid-holland.nl(contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van: 571`2.e „: @alphenaandenriin.nl> 

Verzonden: maandag 27 juni 2022 13:33 

Aan: 5-1-2.e 
CC tu. 

54 .2. e 
'5.1.2.e @minbzk.nl 

@minbzk.nl>
. 

•@pzh.nl>; 5.'1r2•.  @ riinland.net; 5:`1.2.e 
@o AlphenaandenRiin.nl>•5.1:2.e 

@pzh.nl>; 

Onderwerp: Re: Adviestraject Wim 

GoedemorgenI' • e.a., 

Dank voor je mail. Woensdag vindt het bestuurlijke gesprek tussen Wim Kuijken, Gerard van As en Liesbeth Spies 

plaats. Daarnaast is er later in de middag ook nog een ambtelijk gesprek. 

Voor wat betreft het bestuurlijke gesprek lijkt het mij toch goed als er van tevoren vanuit Wim en•i• é  (ik heb 

haar meteen even in de cc gezet) richting betrokken bestuurders per mail een korte duiding gaat over de opdracht, 

doel en focus van dit gesprek. Uiteraard kunnen we dit ook ambtelijk "ongeveer" wel duiden en overbrengen maar 

in dit geval lijkt het me verstandig dat jullie dit als initiatiefnemer zelf doen; in eigen taal en verhaal. Voorkomen dat 

we er niet allemaal net even onze eigen interpretatie aan geven. Kunnen jullie zorgen dat een dergelijke mail voor 

woensdag bij onze bestuurders is? 

Hartelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 24 jun. 2022 om 17:02 heeftJ.l2.e 

geschreven: 

; @minbzk.nl> het volgende 

Beste 5;"12:::~ 

Na contact var•51'2'd met enkelen van jullie vandaag, stuur ik jullie dit mailtje. Wim is gestart en 
er zijn vragen over äe rolverdeling tussen Wim en ons, en over het traject na advisering, hoe we 
dat gaan doen. 

z 
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Allereerst over de rolverdeling. We hebben een duidelijke scheiding aangebracht tussen Wim en 
zijn ondersteuning P.1. e , en het departement, c.q. S-.l.2.e en ik. Dat 
houdt onder andere in dat 5:1.2.e verantwoordelijk is voor organisatie en communicatie over wat 
Wim aan het doen is, en zij dus eigenlijk benaderd moet worden als jullie daarover vragen 
hebben. Dat hebben wij in ieder geval al gedaan. 

Hierover allereerst het volgende: Wim heeft op korte termijn oriënterende gesprekken met de 
bestuurders gepland. Wim wil/gaat ook met BPD en_W_oonforte praten. Daarnaast wil hij ook met 
de ambtenaren praten (wij allen), begreep ik van 5 1.27. De gesprekken met bestuurders, zo 
begrepen wij, zijn "onder vier ogen", maar hij praat begreep ik ook graag met de betrokken 
ambtenaren. De gesprekken zijn open en oriënterend, om op basis daarvan zijn aanpak op te 
stellen voor zijn advies. Wij hebben begrepen dat hij na deze eerste ronde dus eerst zijn beeld 
vormt wat voor traject hem verder voor ogen staat en dit dan deelt met de bestuurders. 

Wat betreft de positie/rol van ons, verder: wij hebben uiteraard conform de Kamerbrief een 
formele opdracht gegeven, die dus even kort en open is als de Kamerbrief (met oog op de 
gewenste onafhankelijkheid). 

Dan het traject na advisering. Wij moeten hierover uiteraard ruim van te voren nadenken, 
allereerst procesmatig (Wim biedt bijvoorbeeld zijn advies aan in een BO, bestuurders krijgen na 
het BO enige tijd om hun eigen appreciatie te vormen, daarna roept de Minister bestuurders 
bijeen om tot een besluit te komen), maar tegelijkertijd is het van groot belang zodra de 
contouren van het advies helder worden, dat wij als ambtenaren met elkaar in gesprek gaan over 
de vraag of het een gedragen advies wordt en de bestuurders dus tot een unaniem besluit 
(kunnen) ,komen of niet, en wat dan.... In mijn ogen is het handig om pas hierover met elkaar in 
conclaaf te gaan, nadat Wim zijn eerste ronde gedaan heeft en hij uiteen heeft gezet wat hij 
verder gaat doen om tot een advies te komen. 

Ik stel voor om wel vast een afspraak in onze agenda's te zetten, in de laatste week van augustus. 
En dan tot 1 oktober enkele malen bij een te komen, en die nu ook vast te plannen. 

Tot slot zou ik jullie willen verzoeken, aard en doel, en plaats van de oriënterende gesprekken in 
het adviestraject van Wim met jullie bestuurders, zoals hierboven beschreven, te delen. Mocht 
hieraan behoefte zijn, dan kunnen wij Wim en 5_.1.2.el vragen, de bestuurders een mail te sturen 
hierover. . 

Groet, 15.1 -2 -E 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 

het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 

the electronic transmission of messages. 

3 
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5.1 2 P 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Dag 2á en anderen, 

ynjdaq 23 se 

•1,:2é. 

1.2.e 
RE: Ambtelijke  voorbespreking voor het proces rond het advies Wim—Wijk—en 

Ik kan op de volgende momenten: 

• Woensdag 28/9 ochtend, en middag tot 14.00 uur; 

• Donderdag 29/9 zit ik vrij vol, maar zou evt kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur; 

• Maandag 3/10 is Leids ontzet, kantoor is dicht en eigenlijk vrije dag , maar prima om dan een bespreking in 

te plannen; 

• Dinsdag 4/10 kan ik na 13.30 uur. 

Met vriendelijke groeten, 

5:1'2.e 

www.hollandriinland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropooiregio's 

Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 

Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 
woonruimteverdeling en doeigroepenvervoer. 

Van:5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 22 september 2022 15:06 
Aan: 5.1 2 , 14-11"M@alphenaandenriin.nl>r5A72.e _ 

@AlphenaandenRijn.nl>;5T2é.' 
Cc- 5.1.2'e: @minbzk.nl>; 0. . 1.2.e 

@minbzk.nl> 

1@pzh.nl>; a:1:2é. 

@ho@llandrijnland.nl>  minbzk.nl>; J  1.2_.e-• 
4-.!c4•Yn•w.ne. 

Onderwerp: Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim Kuijken 

Beste mensen, 

I 
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We willen op korte termijn met jullie een voorbespreking hebben over de aanpak voor het advies van Wim Kuijken; 
het proces zoals de minister dat-voor ogen staat. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de verwachting van jullie hoe 

het advies gaat landen. 

Met jullie bestuurders zal een datum op korte termijn voor een bestuurlijk overleg worden gepland. 

Wat ons betreft doen we het vlak voor of vlak na het aanbieden van het advies op onderstaande mogelijke data: 

Woe 28 september (am-pm, betekent bij ons schuiven in de agenda) 
Do 29 september (am, vanaf 1300 bvk niet ivm kamerdebat wonen) 

Ma 3 oktober (am- tot uiterlijk 1400) 
Di 4 oktober (am ( bvk niet tussen 930 en 11)-pm) 

We denken aan een fysieke voorbespreking van een uur en bij voorkeur 1,5 als dat past. Eventueel een 
webex/teams overleg als het niet anders kan. 
Graag jullie reactie. 

G roet•• 

I 
Hierbij als voorzet voor de ambtelijke bespreking het door de minister voorgenomen pad tussen de afronding van 

het advies en de reactie aan de Kamer, 

- Wim Kuijken zal op 30 september zijn advies aanbieden aan onze minister. 

- De minister zal gelijk op 30 september het advies per brief (en mail) aan jullie bestuurders doorsturen. 
De bestuurders worden uitgenodigd voor bestuurlijke overleg met een verzoek om zeer terughoudend te 

zijn met reacties aan derden. 

- Verzending van het advies aan de Kamer is voorzien na het te plannen bestuurlijk overleg (ervan uitgaande 
dat het op korte termijn lukt). 

- Bij het bestuurlijke overleg zal Wim Kuijken aanwezig zijn om zo nodig toelichting te geven. De bestuurders 
wordt reactie gevraagd. 

- De minister zal zo kort mogelijk daarna de Kamer informeren over de uitkomst van dit overleg. Dan zullen 
ook jullie bestuurders (allicht) de AB's informeren. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to.inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

,Buiten reikwljáte 

z 
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5.1.2 .6 
Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC. 

5.1.2.e 
vrdaq 7 o to • er 2022 21:52 

;á.:2 .e 
5.1.2.e 

@pzh.nl> 

Onderwerp: RE: conceptbrie aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) 

-12 
Beste 

We hebben de nieuwe versie van de brief aan Anne en Frederik voorgelegd. Zij vinden dat de brief de afspraken 

goed weergeeft en hebben geen opmerkingen. 

Fijn weekendl 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provlrEcle 
tul&Holland 

M,5.1.2.e _ 
E5.1.2.e •@pzh.nl  • 

www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

IL

Van ®@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 17:14 

Aan:J'1:2.e '.. •i, @minbzk.nl>; 5:•12.e @Alphenaanden Rijn. nl>; 

_ pzh.nl>; .5J'.1.2.61@rijnland.net;5.1.2.e 

1.2.e 
@hoIIandrijnland.nl>;5.1-.2.e ` 

^ - , @alphenaandenriin.nl> •5.1.2.e 
@Alphenaanden Rijn. nl> • 

@pzh.nl>; 5." 1'2 é 
@•IphenaandenRijn.nl>;5.1 .2 e 

j@minbzk.nl>;5.1.2.e 
@minbzk.nl>;••. •e 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: conceptbrief aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) 

Beste collega's 

Vanochtend hebben wij jullie een versie van de Kamerbrief over advies Kuijken gestuurd, voor commentaar. Na de 

eerste ronde is de conclusie dat Alphen (ambtelijk+bestuurlijk) kon instemmen met de gestuurde tekst en heeft 

provincie ZH (ambtelijk) nog een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. Er moest derhalve worden afgewogen om te 

komen tot een nieuwe tekst. 

1 
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Een groot deel van het commentaar van ZH is veel beter in lijn met hetgeen besproken is afgelopen woensdag, dus 

terecht commentaar, en is daarin vooral scherper in hoe iedereen in het spoorboekje gaat (mee-)acteren en in de 
afspraken. Verder waren er enkele andere opmerkingen o.a. op de stellingname van de minister, daar hebben wij 

voor een andere aanpassing van onze tekst gekozen., echt dank voor het scherpe meelezen) 

Bijgaand treffen jullie de nieuwe versie die wij aan de minister voorleggen, voor in zijn weekend tas. Deze tekst kan 

dus ook nog een keer aan jullie bestuurders worden voorgelegd. Graag horen we dan maandagochtend 10.00 uur 

wat zij ervan vinden. Dan kunnen wij de reacties zo nodig nogmaals met Hugo bespreken, voordat hij gaat tekenen 
en verzenden. 

Groet, 

5 

Directie Woningbouw 

Directoraat-generaal BRW 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag 

M 5•1•:2é. 
E 5.1.2.e . , • minbzk.nl 

Aanwezig5-1-2 e 

, 
Van: El ' @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 16:48 

Aan: 6:1'2é. @AlphenaandenRiin.nl>;5.1•. 72.e @pzh.nl>; 

p1`2.eJ@riinland.net; J.1 .2.e 
'q@AlphenaandenRiin.nl> 

Phollandriinland.nl>; 5:1:2.6 - 

••@alphenaandenrijn.nl>;5_i'.2é _ @ pzh.n1;5 e 

•@AlphenaandenRiin.nl>; 5.1'2A 4W @ minbzk.nl>; 5. 1.2.e  .1•22 

@minbzk.nl>;°5.1 ,2.e4@minbzk.nl>;' 5:1'.2.e
6- __-, 

Pa minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste mensen, 

We geven jullie zo spoedig mogelijk een aangepunte brief op een paar onderdelen. Het zijn correcties die conform 

de bespreking in het BO zijn. 

Met dank voor de snelle reacties. 

Groet 5.T3.e 

Van:L1:`2.e @AlphenaandenRiin.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 11:39 _ 

Aan "z* 

£'. 

;••r.;. 

_• • W e@hollandriinland.nl>;5. 2.e • 

@pzh.nl>;5,•••.2,_•@ ri(nland.net; •. •.• 
• 

_@Alphenaanden Rijn . nl> 

_ : 5.1,2 i@ ••'  "•• CC y  !Palphenaandenriin.nl>; t.51-2.ë•@pzh.nl;5.-1=e • 

z 
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5 '2é.á @Alphenaanden Rijn. nl>, 5.1:2.é"  

@minbzk nl >;5.1 2.2''
 ,•@minbzk.nl> 

pminbzk.nl>;51:2é. 

X_ -CcDminbzk.nl>;5.1'.2:@ 

Onderwerp: RE: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste,, e, en anderen, 

Dank voor het toesturen van de brief. 

Gemeente Alphen aan den Rijn kan zich ambtelijk en bestuurlijk vinden in de inhoud van deze brief en de 

formulering van de gemaakte afspraken. 

Vriendelijke groet, 

Mede namens wethouder Van As en burgemeester Spies, 

5.1:2é. rt 
Gemeente Alphen aan den Rijn 

Van:5"1!2.e" (cD minbzk.nl> 
Verzonden: Friday, October 7, 2022 9:46:59 AM 

Aan:5`1•2.ë . P,••••• " •AlphenaandenRijn.nl> 5:1•2.e •@pzh.nl >; 5'1:2:e• 
••rijnland.net>,5.1.2 @ }• @hollandrijnland.nl> 

cc:5.1:2.e ••@alphenaandenn,n nl >;5.1.2.e 
----- • .  

" )'@ pzh.nl>;5•1:2.e • 

f(@AlphenaandenRijn.nl>;5.1.2.ê 4' ' I@minbzk.nl>;5.1`.2.e 
a 

i 

•minbzk.nl>;5.1T2.e •.. • ,• •@ minbzk.nl>•,5:1'.2:e ..•• r' 

I@minbzk.nl> 

Onderwerp: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste allemaal, 

Zoals afgesproken in het BO hebben jullie hier een concept van de brief aan de Kamer over het advies en de 

Gnephoek. Onze minister heeft groen licht gegeven om het jullie voor te leggen voor reactie van de bestuurders. 

Graag een reactie in 1 stap, dat jullie het doorsturen aan de bestuurders en dat we van hen reactie ontvangen 

maandag om 1200. 

We willen met eventuele verwerking de verzending dinsdag 11/10 uiterlijk halen. 

Om de reacties vooraf te kunnen inschatten hoor ik graag zo spoedig mogelijk/liefst vóór de middag ( kan ook 

mondeling), of de reacties puur tekstueel zullen zijn of ook op de inhoud en toonzetting. 

In dat laatste geval kunnen we voorbereiden en eventueel nog onderling delen. 

Wim Kuijken heeft het concept ook voor reactie. Hij zal kijken of het onderdeel over het advies correct en voldoende 

is. 

Verzending van de brief ( en het advies) naar de Kamer gaat samen met een persbericht. 

Tegelijkertijd met die verzending bieden we afschrift van de brief (en advies) met een dankwoord voor de inbreng in 

het proces en BO, aan jullie besturen aan. Deze keer krijgen jullie per mail vooraf bericht als weten wanneer het 

precies naar de Kamer zal gaan. 

De brief en het advies sturen we dan ook naar BPD en Woonforte waar Wim Kuijken ook mee sprak voor zijn advies. 

Het concept persbericht verwacht ik vandaag en stuur ik na. 

Ik ben de hele dag bereikbaar voor vragen of reacties. Als ik iemand vergeet te mailen `binnen onze kring' dan graag 

eerst aan mij een bericht. 
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Een en ander uiteraard in grote vertrouwelijkheid. 

Groet 
I 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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5 .   . •.• ' ,. 

Van: 

Verzonden. 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

maanda 

5.1,2,e 
, ....:, .:...•_ 
• rijnland.net;•.  @ 

RE: Adviestraject Wim 

@pzh.nl> 

Beste5.7i -2G.•M, ' 

Bedankt voor de informatie  

Ik sluit mij volledig aan bije dat het zeer gewenst is als er vooraf vanuit Wim enS-I- @ richting betrokken 
bestuurders per mail een korte duiding komt over de opdracht en doel en focus van dit gesprek. 
Beide gedeputeerden zijn vooralsnog in de veronderstelling dat er ook ambtelijke ondersteuning zal aanschuiven bij 
dit gesprek. Wij horen het graag als dat niet de bedoeling is. 

5-1-27é, ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om nog een paar vragen aan jou te stellen. 

Van de gemeente begrijp ik dat zij aanstaande woensdag ook een ambtelijk gesprek hebben met jou en Wim 
Kuijken. Is het de bedoeling dat wij daar ook bij aansluiten? Zo nee, wanneer zou er dan een gesprek tussen 
ambtenaren van de provincie en Wim kunnen plaatsvinden? Zou jij daar dan datum voorstellen voor kunnen doen? 

Alvast bedank-ti 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
Zuid•Kolland 

M a.1.2. 
E•.1.Z.e, @Pzh.nl 

www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van:J 1.24. @alphenaandenrijn.nl> 
Verzonden: maandag 27 juni 2022 13:33 

Aan►`• s Y 
ms.1,Z.e 

@minbzk.nb 
w' @pzh.nl>;5.1'2.e @rijnlan .net; '' .e 

@AlphenaandenRijn.nl >; 5.1.2.eb.1.Z.e 
5.1.2.e 

_ 

@minbzk.nl 
Onderwerp: Re: Adviestraject Wim 

@pzh.nl>; 

I 
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Goedemorgen 5 T_2.ee.a., 

Dank voor je mail. Woensdag vindt het bestuurlijke gesprek tussen Wim Kuijken, Gerard van As en Liesbeth Spies 

plaats. Daarnaast is er later in de middag ook nog een ambtelijk gesprek. 

Voor wat betreft het bestuurlijke gesprek lijkt het mij toch goed als er van tevoren vanuit Wim en 5.1 ".2.e(ik heb 
haar meteen even in de cc gezet) richting betrokken bestuurders per mail een korte duiding gaat over de opdracht, 

doel en focus van dit gesprek. Uiteraard kunnen we dit ook ambtelijk "ongeveer" wel duiden en overbrengen maar 

in dit geval lijkt het me verstandig dat jullie dit als initiatiefnemer zelf doen; in eigen taal en verhaal. Voorkomen dat 

we er niet allemaal net even onze eigen interpretatie aan geven. Kunnen jullie zorgen dat een dergelijke mail voor 

woensdag bij onze bestuurders is? 

Hartelijke groet, 

5:1•2.e-.. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 24 jun. 2022 om 17:02 heeft5.1:2:P.•._,  J 
geschreven: 

á [?minbzk.nl> het volgende 

Beste5T_2:2 

Na contact van • 2:e met enkelen van jullie vandaag, stuur ik jullie dit mailtje. Wim is gestart en 
er zijn vragen over de rolverdeling tussen Wim en ons, en over het traject na advisering, hoe we 
dat gaan doen. 

Allereerst over de rolverdeling. We hebben een duidelijke scheiding aangebracht tussen Wim en 
zijn ondersteuning 5.1.2.ë , en het departement, c.q. 5A -2.é è.. ;.: t': en ik. Dat 
houdt onder andereinn dat 5.1:2.e; verantwoordelijk is voor organiástié en communicatie over wat 
Wim aan het doen is, en zij dus eigenlijk benaderd moet worden als jullie daarover vragen 
hebben. Dat hebben wij in ieder geval al gedaan. 

Hierover allereerst het volgende: Wim heeft op korte termijn oriënterende gesprekken met de 
bestuurders gepland. Wim wil/gaat ook met BPD en Woonforte praten. Daarnaast wil hij ook met 
de ambtenaren praten ( wij allen), begreep ik van 5.1:2.2. De gesprekken met bestuurders, zo 
begrepen wij, zijn "onder vier ogen", maar hij praat begreep ik ook graag met de betrokken 
ambtenaren. De gesprekken zijn open en oriënterend, om op basis daarvan zijn aanpak op te 
stellen voor zijn advies. Wij hebben begrepen dat hij na deze eerste ronde dus eerst zijn beeld 
vormt wat voor traject hem verder voor ogen staat en dit dan deelt met de bestuurders. 

Wat betreft de positie/rol van ons, verder: wij hebben uiteraard conform de Kamerbrief een 
formele opdracht gegeven, die dus even kort en open is als de Kamerbrief ( met oog op de 
gewenste onafhankelijkheid). 

Dan het traject na advisering. Wij moeten hierover uiteraard ruim van te voren nadenken, 
allereerst procesmatig (Wim biedt bijvoorbeeld zijn advies aan in een BO, bestuurders krijgen na 
het BO enige tijd om hun eigen appreciatie te vormen, daarna roept de Minister bestuurders 
bijeen om tot een besluit te komen), maar tegelijkertijd is het van groot belang zodra de 
contouren van het advies helder worden, dat wij als ambtenaren met elkaar in gesprek gaan over 
de vraag of het een gedragen advies wordt en de bestuurders dus tot een unaniem besluit 
(kunnen) komen of niet, en wat dan.... In mijn ogen is het handig om pas hierover met elkaar in 
conclaaf te gaan, nadat Wim zijn eerste ronde gedaan heeft en hij uiteen heeft gezet wat hij 
verder gaat doen om tot een advies te komen. 

Ik stel voor om wel vast een afspraak in onze agenda's te zetten, in de laatste week van augustus. 
En dan tot 1 oktober enkele malen bij een te komen, en die nu ook vast te plannen. 

Tot slot zou ik jullie willen verzoeken, aard en doel, en plaats van de oriënterende gesprekken in 
het adviestraject van Wim met jullie bestuurders, zoals hierboven beschreven, te delen. Mocht 
hieraan behoefte zijn, dan kunnen wij Wim en 5.1.2.E vragen, de bestuurders een mail te sturen 
hierover. 
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Groet, s• z 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
-this -message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

3 



C07 

C5• 1_.  - - • é• 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

r 

vrijdaq 7 oktober 2022 22:44 

I., @pzh.nl; • rJ.• • 
•Jr.1.Z.e•@ al p henaandenn n nI;•.J. 1.2.e • _ •..» 

•.1 .2.e " 7•1@iiollandnlnland n1 .5.1 
5.1.2.e  • • •• • Y•••,.. .•• .  
RE: conceptbrief aan Kamer over p 

@pzh.nl; 5.1.•2é.  @AlphenaandenRijn.nl; 

.2.e@AAlphenaandenRijn.ni, 1`2.e @rijnland.net; 

@AlphenaandenRyn.ni 

Onderwerp: Gne hoe (versie tas minister VRO) 

Ha, dank voor je bericht en het goede nieuws. Het ligt ook bij de gemeente al bij de 1.1 
bestuurders. 
Een mooie start voor het weekend. 
Goed weekend, groet 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: @pzh.nl> 

Verzonden: 7 okt. 2022 21:51 

Naar:5.1.2 e _ •:@minbzk.nl> 
Cc:5:•1 .2.e @alphenaandenrijn.nl>; 5.1:2.e @pzh.nl>,,Jr .1•.2 e' 

@hollandr2nland.nl>; @Alphenaanden Rijn. nl>,5.•1.2.e 

@AlphenaandenRijn.nl>5.1.2:e @rijnland.net; Z). .1.2 .e 
minbzk.nl>;5.1.Z.et ,. 

@minbzk.nl>;5.1.2.e 
@AlphenaandenRijn.nl> 

@minbzk.nl>;•T2.e 

`` @minbzk.nl>; . 5 1 2 e 

Onderwerp: RE: conceptbrief aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) 

Beste, 

We hebben de nieuwe versie van de brief aan Anne en Frederik voorgelegd. Zij vinden dat de brief de afspraken 

goed weergeeft en hebben geen opmerkingen. 

Fijn weekend 1 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

`•)- provincie 
„frN Zuklmolland 

M•:fi2 é 
E5:1.2.e. @pzh.nl 

www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 
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Van:5:1.2.e .@minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 202217:14 
,,.•• 

Aan• •• @minbzk.nl>;5.1.2.e @AlphenaandenRijn.nl>; • ' ••1 

•@pzh.nl>;J.1.2•.e1@rijnland.net;5.1.2.e _ 

@hollandrijniand.ni>;•'.1.2.e 
 --- 

@alphenaandenrijn.nl>;5.1.2.e 
@AlphenaandenRijn.nl> 

JJJFW @pzh.nl>;5.1.2é. 

@AlphenaandenRijn.nl>,B.1.2 É @minbzk.nl>;J.1•.2 é 
@minbzk.nl> 1.2.e :•Y;?. @ mi nbzk.n1> 

Onderwerp: conceptbrief aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) ,ka 

Beste collega's 

Vanochtend hebben wij jullie een versie van de Kamerbrief over advies Kuijken gestuurd, voor commentaar. Na 
de eerste ronde is de conclusie dat Alphen (ambtelijk+bestuurlijk) kon instemmen met de gestuurde tekst en 
heeft provincie ZH (ambtelijk) nog een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. Er moest derhalve worden afgewogen 
om te komen tot een nieuwe tekst. 

Een groot deel van het commentaar van ZH is veel beter in lijn met hetgeen besproken Is afgelopen woensdag, 
dus terecht commentaar, en is daarin vooral scherper in hoe iedereen in het spoorboekje gaat ( mee-)acteren en 
in de afspraken. Verder waren er enkele andere opmerkingen o.a. op de stellingname van de minister, daar 
hebben wij voor een andere aanpassing van onze tekst gekozen. 3.7.2.0, echt dank voor het scherpe meelezen! 

Bijgaand treffen jullie de nieuwe versie die wij aan de minister voorleggen, voor In zijn weekend tas. Deze tekst 
kan dus ook nog een keer aan jullie bestuurders worden voorgelegd. Graag horen we dan maandagochtend 10.00 
uur wat zij ervan vinden. Dan kunnen wij de reacties zo nodig nogmaals met Hugo bespreken, voordat hij gaat 
tekenen en verzenden. 

Groet,irw.tli 

á:1:2.e 
k. 
Direct e Woningbouw 

Directoraat-generaal BRW 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 
Postbus 20011 12500 EA Den Haag 

M 5:1:2é. 
E •.1.2.e 

Aa nwezig 5;1'2.e 77 ; 

Van "' @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 16:48 „.... 
Aan:5:-1.2-  

pi'2 e1@ 
PaAlphenaanden Rijn, nl>;5:1.2.e (àpzh.nl>; 

land net•.-) 1 2 e •r: ••: _ (a•hollandriinland.nl>; 5.1.2.é 
@AlphenaandenRijn.nl> 

CC: J.1.Z.e@alphenaandenriin F nl> -5"'1'2.e @pzh.nl,J-1.20 

@AiphenaandenRiin.nl>,5J:1:2.e'" na minbzk.nl;,7J.1.2.e 

4CaDminbzk.nl>; ,1 2.e ' 
I@minbzk.nl> 

'r_ @minbzk.nl>;,. . J'5 .1:2.e 

Onderwerp: RE: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste mensen, 

We geven jullie zo spoedig mogelijk een aangepunte brief op een paar onderdelen. Het zijn correcties die conform 
de bespreking in het BO zijn. 
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Met dank voor de snelle reacties. 

Groet 5.1.2.e 

van: 5.1.2.e @AlphenaandenRijn.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 11:39 

Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

@ minbzk.nl>;5.1.2.e @pzh.nl>;5.1.2.e @rijnland.net; 

@hollandriinland.nl>; 5.1.2.e 

.@Alphenaanden Rijn. ni> 

cc:5.1.2.e @alphenaandenrijn.nl>;5.1.2.e (a@pzh. nl; á.1.2.2 

@minbzk.nl>;5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

(@AlphenaandenRijn.nl>;5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste5.1.2.e en anderen, 

Dank voor het toesturen van de brief. 

Gemeente Alphen aan den Rijn kan zich ambtelijk en bestuurlijk vinden in de inhoud van deze brief en de 

formulering van de gemaakte afspraken. 

Vriendelijke groet, 

Mede namens wethouder Van As en burgemeester Spies, 

5.1.2.e 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

van: 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: Friday, October 7, 2022 9:46:59 AM 

Aan:5.1.2.e @AlphenaandenRijn.nl>; 5.1.2.e @ pzh.nl>; 5.1.2.e 

@hollandrijnland.ni> 

@ pzh.nl>; 5.1.2.e 

@rijnland.net>; 5.1.2.e 

cc: 5.1.2.e @ alphenaandenrijn.nl>; 5.1.2.e 

@AlphenaandenRijn.nl>;5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbzk.nl> 

Onderwerp: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste allemaal, 

Zoals afgesproken in het BO hebben jullie hier een concept van de brief aan de Kamer over het advies en de 
Gnephoek. Onze minister heeft groen licht gegeven om het jullie voor te leggen voor reactie van de bestuurders. 

Graag een reactie in 1 stap, dat jullie het doorsturen aan de bestuurders en dat we van hen reactie ontvangen 
maandag om 1200. 
We willen met eventuele verwerking de verzending dinsdag 11/10 uiterlijk halen. 

Om de reacties vooraf te kunnen inschatten hoor ik graag zo spoedig mogelijk/liefst vóór de middag ( kan ook 
mondeling), of de reacties puur tekstueel zullen zijn of ook op de inhoud en toonzetting. 
In dat laatste geval kunnen we voorbereiden en eventueel nog onderling delen. 

Wim Kuijken heeft het concept ook voor reactie. Hij zal kijken of het onderdeel over het advies correct en 
voldoende is. 

Verzending van de brief (en het advies) naar de Kamer gaat samen met een persbericht. 
Tegelijkertijd met die verzending bieden we afschrift van de brief (en advies) met een dankwoord voor de inbreng 
in het proces en BO, aan jullie besturen aan. Deze keer krijgen jullie per mail vooraf bericht als weten wanneer 
het precies naar de Kamer zal gaan. 
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De brief en het advies sturen we dan ook naar BPD en Woonforte waar Wim Kuijken ook mee sprak voor zijn 
advies. 

Het concept persbericht verwacht ik vandaag en stuur ik na. 

Ik ben de hele dag bereikbaar voor vragen of reacties. Als ik iemand vergeet te mailen ` binnen onze kring' dan 
graag eerst aan mij een bericht. 

Een en ander uiteraard in grote vertrouwelijkheid. 

Groet 5.-1 2: i 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended -for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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•-- •.• .L.e  
Van: 

Verzonden: 

Aan: @ri'nland.ne - rJ. 1•2.e 

ti:r . . - 5:1.2 é 
@njnland.net, , —ä 

Onderwerp: RE: Verzending verwacht iets na 1300 van brief aan Kamer over Gnephoek 

Beste allen, 

Bij deze de link naar de stukken die zojuist door Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten zijn gestuurd over de 

locatie Gnephoek, gemeente Alphen aan den Rijn: 

https://pzh.notubiz.ni/modules/1/ingekomen%20stukken/786202 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

provincie 
Zuid•Fblland 

M J1,.2. 

E;5.1.2.e ,, @pzh.nl  
www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van:5.1" e @minbzk.ni> 

Verzonden: woensdag 12 oktober 2022 12:23 

Aan • F •. • I•! ••• , @AlphenaandenRijn.nl>; .. • 5  @12e . •,.. ' , pzh.nl>; 

51.2.eI@rijnland.net;5.1.2.e   @hollandrijnland.nl>; 5T2.e 
@Alphenaanden Rijn. ni>; Wim Kuijken5.1.2.e 

5.1.2:e 
6:1.2.e 

gmail.com>;5'1.2.e • 

@alphenaandenrijn.nl>•5.'1.2é. 
; @AlphenaandenRi jn.nl>5.1.2:e 

' @minbzk.nl>;5'1'2.e 
@minbzk.nl>;J.1.2.e  _ 

•@pzh.nÍ ,5.1:2.e T .. 

_@minbzk.n>l; 5.1.2.e 
minbzk.nl>; •1-2.e 

pzhnl@rJ.•.2 .e '11 LL 
@AlphenaandenRij n .nl>;J r 1:'2.e l hollandri'nland.nl;5.1.2.e 

@rijnland.net; P71 2-0-7772M.. 
@Alphenaanden Rijn. nl> 

@pzh.nt>; 5-1'1!6 

Onderwerp: Verzending verwacht iets na 1300 van brief aan Kamer over Gnephoek 

Beste mensen, 

@pzh.nl>; 

@rijnland.nl; 
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Iets na 1300 zal de brief over de Ontwikkelrichting Gnephoek worden verzonden aan de Kamer, met het Advies van 
Wim Kuijken, 'Perspectief voor de Gnephoek en omgeving'. Daar is het persbericht bij waarover ook contact is 

geweest. 
De nota waarmee de minister wordt geadviseerd met de brief in te stemmen, zal ook bij de Kamerstukken meegaan. 

Als het echte moment daar is, geven we digitaal de definitieve stukken voor jullie doorgeleiding naar de algemene 
besturen. 

De bestuurders krijgen het afschrift van de brief aan de Kamer ook via de post. 
We ontvangen graag een afschrift van de doorgeleiding van de stukken naar jullie algemene besturen. 

We willen jullie nogmaals hartelijk danken voor de snelheid en scherpte van de reacties en bijdragen voor de brief 
en de goede samenwerking daarbij. Dat geldt niet alleen van de laatste drukke weken, maar ook van de 
voorbereiding naar dit resultaat. 

Het vervolgproces onder begeleiding van Wim Kuijken zal snel worden gestart. Daar gaan we de goede 
samenwerking voortzetten. 

Met vriendelijke groeten 

SA .2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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►. • JIP 2 @ 

Van: 

Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

vrfidaaq 30 september 2022 09:32 

5.1.2.6 
§21.2.6, 
RE: Acties uit de voorbespreking 

@hollandrijnland.nl> 

DagVi•.+• .J , 

Ik heb even met Liesbeth Spies gespard, en zij wil beperkte ambtelijke ondersteuning mee hebben ter 

ondersteuning in het gesprek met de minister volgende week woensdag. Lees 1 ambtenaar. Aangezien er Alphense 
ondersteuning meekomt, kom ik niet mee naar het gesprek en zal ik desnoods schriftelijk nog wat slimme dingen 

meegeven aan Liesbeth Spies. 

Met vriendelijke groeten, 

www.hollandriinland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's 

Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 
Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 

woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

Van: . 1 ". . e ••••,<: ... . ''" @minbzk.nl> 

Verzonden: donderdag 29 september 202213:16 

Aan:J_.1_ Z._e 
_ 

@alphenaandenrijn.nl>;5.1 
@rijnland.net>;•5"1.2.e 14 

@Alphenaanden Rijn. nl>; 57172:_  r • 
@AlphenaandenRijn.nl>; 5.1 .2.e 

@minbzk.nl>;5.1 .2.e 
@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: Acties uit de voorbespreking 

=@pzh.nl>;5.V1.2.é a 
@pzh.nl>;• 

@hollandrijnland nl>,5.1 2.@j 

@minbzk.nl>;5: 1,'2.e _', , 

Allen, 

Technisch puntje; de herfstvakantie speelt op, voor een nabespreking komt dan vooral de week van 10-14/10 in 

aanmerking. 
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Wat de korte weerslag van ons gesprek betreft; gister ook is gezegd dat de minister tot maximale duidelijkheid wil 

komen aan de partijen om comfort te geven aan het planproces. 

Morgen wordt het advies verstuurd. Dan is rond 1600 ook per mailing het advies aan jullie en de bestuurders onder 

embargo. 
Groeten 5.1.2.e 

van:5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 29 september 2022 08:34 

Aan: 5.1.2. e 2alphenaandenrijn.ni>; 5.1.2.e pzh.n1 >; 5.1.2.e 
t?a riinland.net>;5.1.2.e 

@Al phenaandenRijn.nl>;5.1,2.e 
@a hollandrijnland.nl>; 5.1.2.e 

2 rij nland,net> 
cc: 5.1.2.e 

P min bzk.ni>;5.1.2.e 

Onderwerp: Acties uit de voorbespreking 

Rpzh.nl>;5.l'.2.e 

2_AlphenaandenRijn.nl>; 5.1 .2.e 

min bzk.nl>; 5.1.2.e 

(@ minbzk.nl> 

Beste allemaal, 

Een goede voorbespreking gisterochtend, met dank. 

De twee restpunten; 

Ja er is plek voor ambtelijke ondersteuning van jullie bestuurders bij het B0. Graag per 'overheid' te 

beperken. 
Kunnen jullie doorgeven wie ambtelijk ondersteunt? 

Ja we willen vóór uiterlijk op 11/10 tot verzending komen van advies aan de Kamer en de afspraken uit het 

BO. Daar is dan ook een persbericht bij op de BZK-site of mogelijk breder. 

Dat betekent donderdag 6-10 in einde ochtend een ambtelijk concept van een brief ( en persbericht) voor 

jullie reacties. 

Verzending vóór/op 11/10 geeft weinig ruimte aan de bestuurders. Vrijdag 7/10 is dan het moment om een 

concept te sturen voor bestuurlijke reacties. 

Voor de acties op vrijdag kan ik jullie bereiken? 

De minister doet de eindweging over de tekst. 

De kernpunten waren in ' mijn woorden'; 

Het advies heeft de varianten bespreekbaar gemaakt. 
Vasthouden van de bestuurlijk rust, gezamenlijk blijven optrekken. 

Gemeente is eerste bestuur voor de planvorming. Er behoefte aan perspectief zonder onjuiste verwachtingen. 

Kernpunten zijn integraliteit, rood volgend maar wel haalbaar, met de criteria water-bodem, natuur en landschap en 

mobiliteit 
Uit BO goede afspraken halen voor het vervolgproces. Richten op besluiten medio 23 

Overige punten 

Voor het goed laten uitgaan van het persbericht graag de contacten van de persvoorlichters om te kunnen 

afstemmen. 
Voor de nabespreking en de planning van de stappen, is rekening te houden met de herfstvakantie. 

Een overleg in de week van 10-14/10 of 24-28/10 lijkt mij tijdig genoeg. Bvk op woensdagen of vrijdagen; 12/26-10 

en 14/28-10 

Groet 5.1.2.e 

van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 22 september 2022 15:06 
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Aan: 5.1.2 .e @ alphenaanden rij n.nl>;5.1.2.e 
@riin land. net>;5.1.2.e 

•« pzh.nl>; 5.1.2.e 
@pzh.nl>;5.1.2.e 

L@AlphenaandenRijn.nl>; 5.1.2.e 

@hollandriinland.nl> 

cc:5.1.2.e CcDminbzk.nl>;5.1.2.e 
minbzk.nl>; 5.1.2.e @minbzk.nl> 

Onderwerp: Ambtelijke voorbespreking voor het proces rond het advies Wim Kuijken 

Beste mensen, 

We willen op korte termijn met jullie een voorbespreking hebben over de aanpak voor het advies van Wim Kuijken; 

het proces zoals de minister dat voor ogen staat. Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar de verwachting van jullie hoe 

het advies gaat landen. 

Met jullie bestuurders zal een datum op korte termijn voor een bestuurlijk overleg worden gepland. 

Wat ons betreft doen we het vlak voor of vlak na het aanbieden van het advies op onderstaande mogelijke data: 

Woe 28 september (am-pm, betekent bij ons schuiven in de agenda) 

Do 29 september (am, vanaf 1300 bvk niet ivm kamerdebat wonen) 

Ma 3 oktober (am- tot uiterlijk 1400) 

Di 4 oktober (am ( bvk niet tussen 930 en 11)-pm) 

We denken aan een fysieke voorbespreking van een uur en bij voorkeur 1,5 als dat past. Eventueel een 

webex/teams overleg als het niet anders kan. 

Graag jullie reactie. 

Groet 5.1.2.e 

Hierbij als voorzet voor de ambtelijke bespreking het door de minister voorgenomen pad tussen de afronding van 

het advies en de reactie aan de Kamer, 

- Wim Kuijken zal op 30 september zijn advies aanbieden aan onze minister. 

- De minister zal gelijk op 30 september het advies per brief ( en mail) aan jullie bestuurders doorsturen. 

De bestuurders worden uitgenodigd voor bestuurlijke overleg met een verzoek om zeer terughoudend te 

zijn met reacties aan derden. 

- Verzending van het advies aan de Kamer is voorzien na het te plannen bestuurlijk overleg ( ervan uitgaande 

dat het op korte termijn lukt). 

- Bij het bestuurlijke overleg zal Wim Kuijken aanwezig zijn om zo nodig toelichting te geven. De bestuurders 

wordt reactie gevraagd. 

- De minister zal zo kort mogelijk daarna de Kamer informeren over de uitkomst van dit overleg. Dan zullen 

ookjullie bestuurders ( allicht) de AB's informeren. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 

was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Buiten reikwijdte 
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@hollandrijnland.nl> Van: 

Verzonden: 
Aan: 

woensdaq 13 

bl.2•.e 
uli 2022 09:10 

CC: 

Onderwerp: 

@rijnland.net; • Alphenaan•enRijn.nl;•5.1.2.e °y @pzh.ni;5.1.2.e 

1 .2.el @Pzh.n) 

5.1.2.eT ^"ix 

RE: Ronde tafelgesprek Gnephoek 

En toch nog even aanvullend op m'n eigen mail (correctieverzoek uit eigen huis); ja Holland Rijnland is ook een 

woonregio naast een samenwerkingsverband. 

Ik zit morgen aan tafel vanuit de brede functie. 

Tot morgen  

Met vriendelijke groeten, 

á:1:2.e 

www.hollandriinland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's 

Amsterdam en Rotterdam Den Haag. !n de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 

Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 

woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

Van:.5.1:Z.@ ',••';_ • ••:,: "• ••@hollandrijnland.nl> 

Verzonden: woensdag 13 juli 2022 06:40 

Aan:•J_.1"2 e •. • ` °• '• . •' i@minbzk.nl>; Wim Kuijken•••F2•:@gmail.com>;5;1 2.e_;• 

@minbzk nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 
cc 5.1.2.e 

• @pzh.n1;5:1.2.e 

@hollandrijnland.nl> 

Onderwerp: RE: Ronde tafelgesprek Gnephoek 

Dag allen, 

 . "' • 51@minbzk.nl>;rJ.1.2.e I@Alphenaanden Rijn. nl; 

@rijnland_.net;y.• 5. 1.24 @pzh.nl .•..,,.• m,...•._ • • ,. — - —r:.v —. 

@hollandrijnland.nl>; 5.1.2.e ..• 
ra..,,,.,.. •.- ___,..,.._. - - 

Even een correctie vooraf: 
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Mijn functies 1'2.e ' m"` . '•'-0- ;;, •4 zit binnen de regio Holland Rijnland 

(samenwerkingsverband van 13 gemeenten, gemeenschappelijke regeling), en betreft geen woonregio. We 
behartigen wel alle thema's die vallen binnen het fysieke domein. 

Tot donderdagl 

Met vriendelijke groeten, 

www.hollandriinland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's 
Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 

Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 

woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

Van: -1,279 @minbzk.nl> 

Aan: Wim Kuijken?5T? Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 16.59 @gmail.com>; ', ••1•2 e • •. •• @minbzk.nl>;•. 1'2.e 
4@pzh.nl;J.1,2.e @minbzk.nl>> J.1.2.e)@AlphenaandenRiin.nl; j,1 ,2,@ 

5,1.2.9 @pzh.nl;5,1_  2.e R @hollandrijnland.nl> 

Onderwerp: Ronde tafelgesprek Gnephoek 

@riinland.net; 

Geachte allen, 

Donderdag zien we elkaar bij ons ronde tafelgesprek. Dit gesprek zal een open karakter hebben, zonder agenda of 

stukken. Zo kunnen we in eenbenen-op-tafel'-setting met elkaar in gesprek over de Gnephoek. 

Het gesprek zal plaatsvinden van 12:30-14:00 op het ministerie van BZK, in de Leeuwarden zaal op de 36` 

verdieping. 

Als u zich bij de receptie meldt, zal ik u daar ophalen en dan gaan we gezamenlijk naar boven. Vergeet niet uw ID. 

Deelnemers aan het gesprek: 

Wim Kuijken (Onafhankelijk adviseur) 

P. .'2.@ (Secretaris) 
`5,1-2,e 
5.1.2.9 
;5.1.2.9 
5.1.2-e 

(BZK, Woningbouw) 

(BZK, Ruimtelijke Ordening) 

(Gemeente Alphen a/d Rijn) 

(Provincie Zuid Holland) 
5.1.2:e (Provincie Zuid Holland) 

(Woonregio Holland Rijnland) 

.2.e_,•_ : (Hoogheemraadschap van Rijnland) 
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We zien uit naar het gesprek en graag tot donderdag! 

Met vriendelijke groet, 

á.1.2.e 1 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijkrelaties 

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag 

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 

m5.1-.2.e 
5Á:2.e @minbzk.nl 

Werkdagen,5.l.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you, are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Buiten reikwijdte 
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51. 2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

5`t`:2 é 
maandaq 10 o 

@hollandHjnland.nl> 

5:•1.2:e 
5.1.2.e
á.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: conceptbrief aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) 

@rijnland.net; 
@AlphenaandenRijn.nl'; 

Dag allen, 

Vanuit Alphen aan den Rijn is onderstaande tekst verzonden als reactie op de laatste — gewijzigde — concept-brief. 
Als regio Holland Rijnland volgen we het standpunt van Alphen aan den Rijn in dezen. Dat heb ik zo met Liesbeth 
Spies als portefeuillehouder regio ook gisteren besproken. 
Dus meeste wijzigingen akkoord, behalve onderstaande twee punten: 

Beste p.1 2.@ , 

De gemeente kan instemmen met de door de provincie aangegeven wijzigingen, op twee punten na, die naar onze 
mening op inhoud substantieel gewijzigd zijn: 

1. De passage over het opnemen van de Gnephoek in woondeal (pagina 3, 2e aandachtsstreepje). 
2. De passage over de rol die de Gnephoek kan spelen in de woningbouwopgave (pagina 1, 3e alinea) 

Wij verzoeken jullie om bovenstaande oorspronkelijke teksten terug te zetten in de brief, te weten: 

Ad 1. In de op te stellen Woondeal voor regio Holland Rijnland zal het ontwikkelperspectief voor de Gnephoek 

worden opgenomen. 
Ad 2. Een belangrijke reden voor mij om voor de Gnephoek een onafhankelijk advies te vragen, is de ambitie om tot 
en met 2030 900.000 woningen te kunnen bouwen. De Gnephoek kan daarin een rol spelen en is ook van belang om 
na 2030 in voldoende mate te kunnen doorbouwen om het woningtekort blijvend laag te houden. Dat vergt een 
integrale afweging. 

We zien de aangepaste brief graag tegemoet. 

Namens wethouder Van As en burgemeester Spies, 

Gemeente Alphen aan den Rijn 

En daarnaast: Dank voor al het werk  

Met vriendelijke groeten, 
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www.hollandriinland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van dertien gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio's 
Amsterdam en Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland 

Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, 

woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer. 

Van•5. 1.2.e ,, ' @pzh.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 21:52 

Aan:,5 F2 é@minbzk.nl> 

cc: . 1.2.e @alphenaandenrijn.nl>;' +11.1 @pzh.nl>; 5T2.e 
@hollandrijnland.nl>; 5.1.2.e; 

@minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>;51.2.e • 

@AlphenaandenRijn.nl>;5'.I'.2,ë.'' 
@AlphenaandenRijn.nl>; 5 1.2.e'r@rijnland.•Ynet,5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk.nl>; 
@minbzk.nl> .1.2.e @AlphenaandenRijn.nl> 

Onderwerp: RE: conceptbrief aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) 

Beste 5 , 

We hebben de nieuwe versie van de brief aan Anne en Frederik voorgelegd. Zij vinden dat de brief de afspraken 

goed weergeeft en hebben geen opmerkingen. 

Fijn weekendt 

Met vriendelijke groeten, 

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem 

nn 5•f2é 
E5.1.2.e.  • 1@pzh.nl  
www.zuid-holland.nl/contact 

Elke dag beter. Zuid-Holland. 

Van: 5. 1.2_e @minbzk.nl> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 17:14 

Aan: .@ @minbzk.nl>; jr @ 
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5:1:2:é „E pzh.ni>; 5.1"2:é ' c@rilnland.net; 5:1.2 
hoIlandriinland.nl>; 5.1.2 e 

@aIphenaandenriin.nI>; 5.1.2.e CC: 5.1.2.e 

ca•AiphenaandenRiin.ni>; •. 1.2.e 

,á(ò)minbzk.nl>;5.1.2.ev4 @minbzk.nl> 

Onderwerp: conceptbrief aan Kamer over Gnephoek (versie tas minister VRO) 

Beste collega's 

• 
aAlnhenaa ndenRiin.ni> 

@ pzh. 

@minbzk.nl>; 5.1.2.e 
>;..•-.,•w5,.."1.• '2, _'e 

Vanochtend hebben wij jullie een versie van de Kamerbrief over advies Kuijken gestuurd, voor commentaar. Na de 

eerste ronde is de conclusie dat Alphen (ambtelijk+bestuurlijk) kon instemmen met de gestuurde tekst en heeft 

provincie ZH (ambtelijk) nog een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. Er moest derhalve worden afgewogen om te 

komen tot een nieuwe tekst. 

Een groot deel van het commentaar van ZH is veel beter in lijn met hetgeen besproken is afgelopen woensdag, dus 

terecht commentaar, en is daarin vooral scherper in hoe iedereen in het spoorboekje gaat (mee-)acteren en in de 

afspraken. Verder waren er enkele andere opmerkingen o.a. op de stellingname van de minister, daar hebben wij 

voor een andere aanpassing van onze tekst gekozen. 5-.'1.2'e, echt dank voor het scherpe meelezenl 

Bijgaand treffen jullie de nieuwe versie die wij aan de minister voorleggen, voor in zijn weekend tas. Deze tekst kan 

dus ook nog een keer aan jullie bestuurders worden voorgelegd. Graag horen we dan maandagochtend 10.00 uur 

wat zij ervan vinden. Dan kunnen wij de reacties zo nodig nogmaals met Hugo bespreken, voordat hij gaat tekenen 

en verzenden. 

Groet;5 t2 e 

Directie Woningbouw 

Directoraat-generaal BRW 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Turfmarkt 147 12511 DP Den Haag 

Postbus 20011 1 2500 EA Den Haag 

Mi.1 °27, 

E 5.1.2.e (@minbzk.nl 

Aanwezig 5.1.2.e 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 16:48 

Aan: 1-2.e ,• c1 AlphenaandenRiin.nl>;.5.1.2."e { 
5.1.2.ekc• riinland.net; j.1.2.e r 4hollandriinland.nl> 

i(a)AiphenaandenRiin.nl>• 

_ _ (cDalphenaandenrijn,nl> - «Dpzh.ni; 5.1 .2.é '‹'-  ; 
T A phenaandenRiin.nl>;;5.1.2.e 7 minbzk.nl>;75.1.2 .e. • 

(&minbzk.nl>; 5.1 "2.e 
gDminbzk.nl> 

, •3minbzk.nl>;•5.1_2.e 

Onderwerp: RE: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste mensen, 
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We geven jullie zo spoedig mogelijk een aangepunte brief op een paar onderdelen. Het zijn correcties die conform 

de bespreking in het BO zijn. 

Met dank voor de snelle reacties. 

G roet 51x1 

Van: -1:`2.e @A1phenaandenRiin.n1> 

Verzonden: vrijdag 7 oktober 202211:39 

Aan_ 

5.1.2.e 
•• ff @ minbzk.nl>, 5.1.2.e 

_ @hollandriinland.nl>;5. -I2.e 
@Pzh.nl >; 1.2.e @ rijnland.net; 

@AlphenaandenRiin.nl> 

cc: 5.1.2.e _ @alphenaandenriin.nl>,'51.2.e @pzh.nl; J..1.2.e 5 

@AlphenaandenRiin.nl>;51.2.e minbzk.nl>;5.1.2.e 
@minbzk.nl> TVA .'2.e @minbzk.nl>;5J.1.2.e .4 i Ami„"6•1 

d19Y.í•Hi A - 

Onderwerp: RE: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste 5.1,2--è en anderen, 
L..4 

Dank voor het toesturen van de brief. 
Gemeente Alphen aan den Rijn kan zich ambtelijk en bestuurlijk vinden in de inhoud van deze brief en de 
formulering van de gemaakte afspraken. 

Vriendelijke groet, 

Mede namens wethouder Van As en burgemeester Spies, 

P:1'2 .e 
Gemeente Alphen aan den Rijn 

Van: ..2.e @minbzk.nl> 

Verzonden: Friday, October 7, 2022 9:46:59 AM 

Aan:5Tle @AlphenaandenRiin.nl>;5.1`2.e 
@riinland.net>;'5.1.2.e 

F 5.1.2.eá? .y @alphenaandenriin nl>; 5.1.2.e 

@Pzh.nl>; 5:1'2.e 
@hollandriinland.nl> 

@Pzh.nl>; 5aÍ'.2-e 
@AlphenaandenRiin.nl>;á.1.2.e 

I@minbzk.nl>; 5.1-2.e 
J@minbzk.nl> 

•  . •v.W. 

@minbzk.nl>;5.1.2.e 
@minbzk.nl>4L .2.e 

Onderwerp: Spoed, check op conceptbrief aan Kamer over Gnephoek 

Beste allemaal, 

Zoals afgesproken in het BO hebben jullie hier een concept van de brief aan de Kamer over het advies en de 
Gnephoek. Onze minister heeft groen licht gegeven om het jullie voor te leggen voor reactie van de bestuurders. 

Graag een reactie in 1 stap, dat jullie het doorsturen aan de bestuurders en dat we van hen reactie ontvangen 

maandag om 1200. 

We willen met eventuele verwerking de verzending dinsdag 11/10 uiterlijk halen. 

Om de reacties vooraf te kunnen inschatten hoor ik graag zo spoedig mogelijk/liefst vóór de middag (kan ook 

mondeling), of de reacties puur tekstueel zullen zijn of ook op de inhoud en toonzetting. 

In dat laatste geval kunnen we voorbereiden en eventueel nog onderling delen. 

Wim Kuijken heeft het concept ook voor reactie. Hij zal kijken of het onderdeel over het advies correct en voldoende 

is. 
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Verzending van de brief (en het advies) naar de Kamer gaat samen met een persbericht. 
Tegelijkertijd met die verzending bieden we afschrift van de brief (en advies) met een dankwoord voor de inbreng in 
het proces en B0, aan jullie besturen aan. Deze keer krijgen jullie per mail vooraf bericht als weten wanneer het 

precies naar de Kamer zal gaan. 

De brief en het advies sturen we dan ook naar BPD en Woonforte waar Wim Kuijken ook mee sprak voor zijn advies. 

Het concept persbericht verwacht ik vandaag en stuur ik na. 

Ik ben de hele dag bereikbaar voor vragen of reacties. Als ik iemand vergeet te mailen 'binnen onze kring' dan graag 

eerst aan mij een bericht. 

Een en ander uiteraard in grote vertrouwelijkheid. 

Groet].1:2e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 

aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 

liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Buiten reikwijdte 
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