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de kracht van samen optrekken
 bulle�n voor raadsleden en collegeleden van de G5 - Leidse regio

Voorzi�er Elco Brinkman �jdens een van de vele
ontmoe�ngen en bijeenkomsten in de Leidse Regio.

De analysefase is afgerond met een analyse-
document. Dit brengt de bestaande situa�e in 
kaart en beves�gt het beeld dat deze regio op 
elkaar leunt, intensief met elkaar is verbonden en 
er al veel is geïnvesteerd in gezamenlijke 
visievorming. Zowel de onderscheidende kracht 
en trots van de regio als de belangrijkste 
opgaven, kansen en ambi�es zijn uit de diverse 
sectorale visies gedes�lleerd. Work in progress, 
want we denken nog steeds volop met elkaar na 
en zijn veel met elkaar en de buitenwereld in 
gesprek om de broodnodige focus aan te 
brengen. Los van de inhoudelijke thema’s waarop 
intensieve samenwerking wenselijk is, is het 
helder dat het randvoorwaardelijk is om werkelijk 
krach�ger samen op te trekken om deze regio te 
laten excelleren. 

Op 3 februari is in een zeer goede sfeer met 
Stuurgroep en Klankbordgroep gesproken over de 
thema’s waarop we bij uitstek samen krach�ger 
kunnen optrekken. In dit nieuwsbulle�n tref je 
daar een verslag van aan. Op 10 februari waren 
we met studenten in gesprek en op 15 februari 
met ondernemers, overheid en onderzoeks-
instellingen. Samen met projectleider Esther 
Peters lijk ik soms wel een rondreizend circus. 
Kriskras door de regio en daarbuiten halen we 
meningen op en zijn we met elkaar in gesprek. 

Een veel gehoord geluid: “Durf werkelijk voor 
elkaar te kiezen! Je moet het niet laten bij een 
visie, maar tot een gezamenlijke strategie - met 
budge�en - komen zodat je meer je handen vrij 
hebt en in staat bent gezamenlijk op de grotere 
thema’s te sturen”. Dat is ingewikkeld en de 
universiteit herkent bijvoorbeeld ook deze 
complexiteit want ook daar zijn faculteiten het 
niet al�jd met elkaar eens. Dat vraagt dus om 
heldere kaders vooraf. Deze week leggen we naar 
aanleiding van ons gesprek met de Klankbord-
groep ons oor te luisteren in Dordrecht en 
binnenkort doen we datzelfde in Amersfoort. Het 
slimmer en efficiënter besturen van deze regio is 
immers een van de belangrijke thema’s van deze 
visie. We kunnen immers nog zoveel mooie en 
ambi�euze plannen met elkaar maken. Als we 
niet in staat zijn slagkrach�ger met elkaar te 
besturen en zaken te realiseren, bestaat het risico 
dat het de zoveelste visie en een papieren �jger 
wordt.

 
De komende maanden staan in het teken van 
interac�e en crea�viteit. We gaan te rade bij de 
colleges, raden maar ook volop bij ‘de 
buitenwereld’. Scholieren en studenten (zij zijn de 
toekomst!), frisdenkers (visionairs, mensen met 
een scherpe frisse blik a�oms�g uit de vijf 
gemeenten), CEO’s van grote bedrijven en 
instellingen uit de regio en diverse organisa�es 
en verenigingen van de vijf gemeenten. Wat zijn 
hun ambi�es en hoe kunnen we samen met hen 
dit gebied krach�ger maken? Wat hebben zij 
daarvoor nodig van deze regiogemeenten? 

Als voorzi�er krijg ik ontze�end veel energie van 
dit proces. Er wordt hard gewerkt en de reac�es 
op het proces en eerste resultaten zijn posi�ef. 
We zijn er nog lang niet, maar ik ga de uitdaging 
graag aan!

Elco Brinkman
Voorzi�er Stuurgroep

Grote opgaven vragen om bestuurlijke 
slagkracht!

In deze edi�e

• facts & figures update
• analysedocument
• studenten denken mee
• klankbord & stuurgroep
• daten & delen Economie071
• website live
• wie is wie in deze visie
• agenda
• lees�ps

De kroonbenoemde nieuwe 
burgemeester van Oegstgeest Emile 

Jaensch neemt het stokje over van zijn 
voorganger Jan Waaijer (zie elders in 

dit bulle�n) in de Stuurgroep 
Toekomstvisie Leidse Regio 2027.

“Bestuurlijke samen-
werking versterken 

met de gemeenten in 
de Leidse regio zie ik 

als mijn speerpunt de 
komende jaren.”

Emile Jaensch, kersvers
burgemeester van Oegstgeest



 
Facts & Figures update

Ook na het opleveren van de eerste versies 
van het Analysedocument (zie onder) blij� 
er nieuw cijfermateriaal binnenkomen bij 
de projectorganisa�e. We gebruiken het 
nieuwsbulle�n om daar steeds een aantal 
extra facts & figures uit naar voren te 
halen. Dit keer over de ambtenaren ac�ef 
in de Leidse regio.

Leiden

Oegstgeest

Leiderdorp

Voorschoten

Zoeterwoude

van elders 

HR = overig Holland Rijnland (minus G5)
Z = overig Zuid (minus HR en G5)
N = Noord 

In het grafiek hiernaast is de herkomst van 
de ambtenaren werkzaam in de G5-
gemeenten in beeld gebracht. Een voorbeeld 
als wegwijzer: in Oegstgeest werken rela�ef 
weinig ambtenaren die ook in de gemeente 
zelf wonen (paarse staaf, 23%). Daarnaast 
komen 29% van de werknemers van de 
gemeente Oegstgeest uit een van de andere 
vier G5-gemeenten (middelste staaf). Met 
name het aandeel uit Leiden (rode deel in de 
middelste staaf) is noemenswaardig groot. 
Een kleine hel� (48%, grijze staaf) van de 
ambtenaren komt van buiten de G5-
gemeenten, en dan overwegend uit het 
Holland Rijnland gebied (HR) en uit overige 
gemeenten in de Zuidvleugel (Z). Slechts een 
klein deel van het gemeentelijk personeel 
komt uit de Noordmetropool (N) of van 
elders. *Het cijfer van Voorschoten bevat 
ook de ambtenaren die in Wassenaar 
werken en wonen en samen de Werk-
organisa�e Duivenvoorde vormen. Op deze 
wijze is het percentage ‘eigen ambtenaren’ 
enigzins te vergelijken met de andere 
gemeenten.  

Analysedocument: basis voor focus en gesprek
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Een paar weken geleden zag het Analysedocument voor het eerst 
het licht in de stuurgroep. De eerste reac�es binnen de Stuurgroep 
en Klankbordgroep waren posi�ef. Het document is nu breed 
beschikbaar en via de website te downloaden.

Het document  is een analyse van wat de Leidse regio zo mooi, 
compleet en bijzonder maakt. Het gaat in op historie, de 
onderscheidende kracht van de Leidse regio, de ontwikkelingen die 
op ons af komen en de opgaven, kansen en ambi�es die dat 
oplevert. Waar mogelijk onderbouwd met facts & figures. Het is 
nadrukkelijk 'work in progress' en wordt gedurende het proces om 
te komen tot de Toekomstvisie nog verder aangescherpt en verrijkt.  
Het biedt een goede basis voor het vervolgproces, namelijk om te 
komen tot een gedragen en gezamenlijke Toekomstvisie van de 
Leidse Regio.

Gelet op het ‘work in progress’ karakter van het document staat het 
iedereen vrij  om - en wordt daar dan ook van harte toe uitgenodigd 
- sugges�es en aanvullingen door te geven aan het projec�eam. Het 
team is te mailen op het adres toekomst@leidseregio2027.nl.

Het Analysedocument is vanaf heden te downloaden op de projectwebsite 
www.leidseregio2027.nl onder ‘downloads’. Dit is ook de plek waar 
eventuele tussen�jdse updates worden gepubliceerd.

 
herkomst 

ambtenaren



Walter van Peijpe: “Dit was een ontze�end goede bijeenkomst. Juist ook omdat we met z'n allen bij elkaar zi�en. Iedereen is bezig om 
over zijn eigen grenzen heen te stappen. Dan moet  je ‘open minded’ zijn en open staan voor visies van anderen. We willen allemaal 

voor onze inwoners een lee�aar en toekomstbestendig gebied maken. Dan moet je met een doordacht ideaal komen. Dat wordt nog 
niet door iedereen zo gevoeld en ervaren. Daarom moeten er misschien nog wat concrete ac�es en argumenten bij komen. En bij een 

crea�ef proces hoort ook experiment. Durf een experiment te houden om te kijken wat er gebeurt.”

Klankborden met de Stuurgroep 
Samen sterker: thema’s die zich lenen voor een 
gezamenlijke aanpak. Wat zijn de belangrijkste 
thema’s voor samenwerking in de Leidse regio? 
Over die vraag hebben de raadsleden die deel 
uitmaken van de Klankbordgroep Toekomstvisie 
2027, op 3 februari 2016 in Voorschoten 
gediscussieerd met de stuurgroep. Die discussie 
vond plaats in twee ronden, aan verschillende 
tafels. Hieronder staat een impressie van de 
thema’s die veel aandacht kregen.
 
Duurzaamheid en energietransi�e 
Duurzaamheid is een onderwerp dat iedereen 
aan gaat, en dat daarom hoog op de agenda zou 
moeten staan in de regio. Heineken is hierbij 
voor velen een aansprekend voorbeeld. De 
brouwerij in Zoeterwoude werkt onder meer aan 
aanslui�ng op de zogeheten warmterotonde en 
aan plaatsing van windmolens op het 
bedrijfsterrein.

Hoewel we een kennisregio zijn, is duurzaamheid 
niet per se een onderwerp waarin wij 
technologisch gezien vooroplopen. Wel zou de 
regio dé plek kunnen zijn voor pilots, als open 
laboratorium voor toegepaste duurzaamheids-
wetenschap. Als de provincie bijvoorbeeld wil 
experimenteren met bussen op waterstof, dan 
zou dat bij ons moeten gebeuren. 
Ook voor de gemeenten in de regio liggen er 
kansen: 
• De woningvoorraad energiezuiniger maken, 
onder meer door isola�e en meer gebruik van 
stadsverwarming, met slimme financiële 
arrangementen voor kopers én huurders.
• Meer afval scheiden en hergebruiken. 
• Meer lokale energieopwekking, met concrete 
doelstellingen. 
• Aanpassing van het elektriciteitsnet, zodat het 
geschikt is voor lokale stroomopwekking. 

3 februari
Klankbord +
Stuurgroep

Naar een kenniseconomie met werkgelegenheid 
op alle niveaus
Onze regio is een kennisregio. Dat staat buiten 
kijf. Dat willen we blijven en dat willen we 
versterken. Maar we moeten ons niet uitsluitend 
op de top van de kennispiramide richten, vonden 
veel raadsleden. Velen van hen maken zich 
zorgen over de werkgelegenheid op middelbaar 
niveau. Die staat interna�onaal, na�onaal en 
misschien ook wel lokaal onder druk. 
Flexibilisering en robo�sering zijn daarvan 
belangrijke oorzaken. 
Hoe gaan we om met de druk op middelbare 
werkgelegenheid? Duidelijke antwoorden daarop 
hebben we nog niet (en misschien is onze regio 
ook te klein om “game-changer” te kunnen zijn). 
Wel hebben we eerste sugges�es voor 
versterking van de werkgelegenheid op MBO-
niveau: 
• Ruimte (blijven) bieden voor bedrijvigheid op 
alle niveaus
• Ac�ef verbinding zoeken tussen 
hoogtechnologische kennisontwikkeling en 
toepassing daarvan bij lokale bedrijven, zowel in 
Bio Science als bijvoorbeeld land- en tuinbouw 
(biobased economy).

Retail
Durf je tegen ondernemers in jouw gemeente te 
zeggen dat een winkelloca�e in een 
buurgemeente meer belang hee� dan hun 
loca�e in jouw eigen gemeente? Dit is in een 
notendop het dilemma waarvoor 
gemeentebestuurders staan bij het onderwerp 
‘retail’. Overal in Nederland staan winkelstraten 
onder druk. Internetwinkelen snoept een steeds 
groter deel van de omzet af. En dat betekent dat 
gemeenten in de regio zich moesten bezinnen. 
Waar zijn winkels wel levensvatbaar en waar 
niet? En hoe sturen gemeenten daarop? De 

Voorschoten
Arjan Bakx “Ik zou het echt winst 

vinden als we in staat zijn meer met 
elkaar te praten in plaats van over 

elkaar. Dat er werkelijk meer 
vertrouwen is waardoor het lukt om 

vanuit de grotere opgaven goed samen 
te werken.”

Jan Vos “Ik wil graag complimenten 
maken voor het Analysedocument. Het 
gee� een mooi overzicht van en inzicht 

in waar we nu staan. Wat onze 
onderscheidende kracht is en wat onze 

opgaven zijn. Het gee� gevoel van 
urgen�e en ziet er verzorgd uit. 

Tegelijker�jd zie ik dat de analyse nog 
scherper kan en moet en dat moeten 
we de komende maanden met elkaar 
gaan realiseren. Het is mij helder dat 

we daarbij ook goed moeten kijken 
naar een niet vrijblijvende vorm van 
intensivering van de samenwerking. 

Dat vraagt om slagkracht en die 
moeten we zien te vergroten met 

elkaar.” 



uitkomst hiervan slaat neer in de regionale retailvisie. De 
totstandkoming van de retailvisie kan misschien zelfs dienen als 
graadmeter voor de regionale samenwerking. Hoe is het proces 
verlopen? Zijn de juiste par�jen betrokken? Zijn raadsleden op het 
juiste moment betrokken? Dur� iedereen achter de uitkomsten te 
gaan staan?

Infrastructuur en mobiliteit
Bereikbaarheid is een thema dat bijna per defini�e 
gemeentegrenzen overschrijdt. En dat zich dus bij uitstek leent voor 
regionale samenwerking. Met LAB071 is de basis gelegd. Daarop 
zouden we kunnen blijven voortbouwen, voor alle vervoersvormen, 
van lopen, fietsen en OV tot en met de auto. Nieuwe kansen en 
opgaven liggen er in de toepassing van ICT, in nieuwe vormen van 
delen en in geautoma�seerd vervoer. 

Gezondheid en vitaliteit
De Leidse regio is rijk bedeeld met grote zorginstellingen en kennis 
over gezondheid en vitaliteit. En wij zouden daarom het 
laboratorium voor Nederland kunnen zijn, onder het mo�o: “Wij 
weten hoe zorg moet”. En daar zouden onze inwoners van kunnen 
profiteren, bijvoorbeeld wanneer wij onszelf (net als Amsterdam) als 
doel zouden stellen het aantal gezonde levensjaren met twee te 
verhogen. Zo’n doel komt dichterbij als we naast de grote 
zorginstellingen ook de kleinschaliger zorg in de regio goed 
organiseren. En ook uit de toepassing van ICT en domo�ca in de zorg 
valt nog veel moois te halen. 

Sociaal domein
Hoe kun je de zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners op 
een slimme manier regelen, zodat zij kunnen meedoen aan de 
samenleving en de kosten betaalbaar blijven? Voor alle gemeenten 
is dit een belangrijk vraagstuk, onder meer met het oog op de 
lee�aarheid. En daarbij werken ze ook met elkaar samen, in 
wisselende samenstellingen. Om een paar voorbeelden te noemen: 
Leiden voert voor Leiderdorp de Par�cipa�ewet uit, Leidschendam-
Voorburg doet dat voor Voorschoten, Zoeterwoude werkt voor 
“jeugd” samen met Leiderdorp; Leiden hee� als centrumgemeente 
specifieke taken voor sociale opvang namens de hele regio; de 
jeugdzorg wordt ingekocht door Holland Rijnland et cetera et cetera. 
Per saldo wekt dit de indruk van een sterk versnipperd landschap. 
In het sociale domein zijn er vermoedelijk nog allerlei manieren om 
meer van elkaar te leren en om tot meer efficiën�e te komen, zodat 
met hetzelfde geld méér bereikt kan worden. Bijvoorbeeld met meer 
gezamenlijke beleidsontwikkeling. Ook valt te denken aan meer 
gezamenlijke uitvoering. 

Welzijn
Een specifiek onderdeel van ‘het sociale domein’ is welzijnsbeleid. 
Of meer specifiek: hoe gaan we vereenzaming van ouderen tegen? 
Kiest elke gemeente in de regio een eigen aanpak of proberen we 
dat te harmoniseren? In hoeverre is het acceptabel dat de kans op 
vereenzaming in gemeente A kleiner of groter is dan in gemeente B, 
vanwege verschillen in beleid tussen die gemeenten?
 
Sport
Bij voetbalvereniging Meerburg spelen naar verluidt ongeveer even 
veel Leidenaren, Leiderdorpers en inwoners van Zoeterwoude. Toch 
komen de kosten van vervanging van natuurgras door kunstgras 
volledig voor rekening van de gemeente Zoeterwoude. Want de 
accommoda�e van Meerburg ligt in díe gemeente. Wie in de zomer 
wil skeeleren gaat naar Leiderdorp. Wie wil schaatsen gaat naar 
Leiden. 
Dit zijn slechts een paar van de vele voorbeelden waarmee je het 
nut en het belang van gezamenlijk sportbeleid zou kunnen 
illustreren. Goede sportvoorzieningen dragen bij aan een 

aantrekkelijk woonklimaat. En, zoals een van de raadsleden zei, 
“Met sport kun je laten zien wat er mogelijk is!”

Wonen
De Leidse regio is één woonregio, met veel verhuizingen tussen de 
vijf gemeenten. ‘Goed wonen’ is een belangrijk doel op zichzelf. Hoe 
vinden we plekken voor voldoende woningen om de autonome 
bevolkingsgroei op te vangen? Maar daarnaast is ‘goed wonen’ ook 
een middel. Een aantrekkelijke woonomgeving draagt eraan bij dat 
de regio een aantrekkelijke ves�gingsplek is voor bedrijven. Ook de 
universiteit hee� daar baat bij. 

Vluchtelingen
Wie zou een jaar geleden hebben bedacht dat we nu in Nederland 
zo’n vluchtelingenstroom opvangen? Vanzelfsprekend neemt ook de 
Leidse regio haar verantwoordelijkheid. De regio hee� een 
eeuwenoude tradi�e van gastvrijheid voor vluchtelingen. Vandaag 
de dag kunnen we dat laten zien door de vluchtelingen in onze regio 
snel een plek te geven in het onderwijs, ze te laten meedoen op de 
arbeidsmarkt, en ze onderdeel te maken van onze gemeenschap. 
 
Hoe organiseren we de samenwerking
“Iedereen is het ermee eens, maar je moet het wél gaan doen!”, 
verzuch�e een van de raadsleden over meer samenwerking in de 
Leidse regio. En hij kreeg veel bijval. Er is behoe�e aan een heldere 
organisa�evorm die het mogelijk maakt om samen nieuwe ambi�es 
te formuleren, en om snel meters te maken, met goede interac�e 
tussen de colleges, de gemeenteraden en hun achterbannen. Die 
organisa�evorm is er nu nog niet. Wel zijn er heel verschillende 
samenwerkingslijntjes. “Democra�sche spaghe�”, aldus een ander 
raadslid. 
Zo’n nieuwe samenwerkingsvorm kan effec�ef zijn, als die niet al te 
vrijblijvend is. Maar daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Dat begint volgens een van de aanwezigen met het 
besef dat als het goed gaat met de regio, het ook goed gaat met 
jouw eigen gemeente. Goede communica�e hoort er ook bij, vooral 
als het even “kne�ert”. Ook gingen allerlei andere sugges�es over 
tafel, zoals “Kies samenwerkingsonderwerpen waarmee je samen 
méér kunt bereiken dan apart, met een paar zichtbare resultaten op 
korte termijn”. “Zorg voor een structuur die ook na de volgende 
verkiezingen behouden blij�. En dat je collega-raadsleden uit de 
andere gemeenten regelma�g ontmoet.” De samenwerking moet in 
ieder geval anders dan bij Holland Rijnland, want “dat is te veel 
Verweggistan”.

Burgemeester Jan Waaijer (Oegstgeest) va�e samen met een 
persoonlijke vergelijking: “Toen ik nog vrijgezel was had ik veel meer 
vrijheid en kon ik doen wat ik wilde, maar sinds ik getrouwd ben, 
ben ik veel gelukkiger!”



Met de toekomst over de toekomst praten
Na een voortreffelijke presenta�e over het wel 
en wee van de Leidse univers�teit door Willem te 
Beest, Vice-voorzi�er College van Bestuur 
Universiteit Leiden, �jdens de bijeenkomst in 
Naturalis eind vorig jaar is het nu �jd om de 
studenten zelf te horen. 

De stuurgroep hee� aangegeven het zeer 
waardevol te vinden om studenten en scholieren 
te betrekken bij de totstandkoming van deze 
toekomstvisie. Hoe kijken zij naar deze regio? Wat 
zien zij als belangrijke kansen en opgaven om 
toekomstbestendig te zijn? Wat zijn hun wensen 
en ambi�es en hoe kunnen wij hier gezamenlijk 
invulling aan geven? 

De gemeente Leiden en Leiden Marke�ng zijn een 
strategisch partnership met de Plaatselijke Kamer 
van Verenigingen (PKvV) aangegaan om studenten 
te betrekken bij plannen voor deze regio. De PKvV 
hee� een studenten denktank opgericht en het 
project Toekomstvisie is hun eerste pilot project. 
Tien studenten van �en verschillende studie-
rich�ngen en lid van diverse studenten-
verenigingen zijn geworven om mee te denken 
over de toekomst van de regio. Op 10 februari 
kwamen ze voor het eerst bij elkaar en hebben wij 
met hen gesproken over dit project en hun rol. 
Een zeer betrokken, enthousiaste en slimme club 
studenten. Betrokken en zeer bereid mee te 
denken en hun achterban te raadplegen. 

“Ik ben nog nooit in
Voorschoten geweest

terwijl ik hier al drie
jaar studeer.”

Dirk van Hoorn 
student bestuurskunde, Augus�jn 

De ‘denktank’ van de PKvV, waarin van 
alle grote studentenverenigingen een 
aantal leden zi�ng hebben, sparrend 

in het gebouw van Plexus over de 
Toekomstvisie Leidse Regio 2027.

“Maar ik hockey in
Oegstgeest...”

dezelfde Dirk

Stuurgroep

Naast deze WO-studenten gaan we ook HBO en 
MBO studenten raadplegen en in gesprek met 
middelbare scholieren en groep 8 van 
basisscholen uit de vijf gemeenten. De denktank 
gaf aan het interessant te vinden om doelgroepen 
te combineren en samen met HBO en MBO 
studenten in gesprek te gaan. Ook gaven zij aan 
graag bij te dragen aan de interac�e met 
scholieren en niet alleen mee te willen denken 
maar ook mee te willen doen. 

Al snel werd duidelijk dat de studenten de regio 
als aanvullend zien: “Mooi als deze vijf gemeenten 
intensiever samenwerken want zo kun je elkaars 
zwaktes aanvullen”. Ook werd er gesproken over 
het behouden van kennis en talent voor dit 
gebied. “Een toekoms�g woonproject voor 
starters zou geweldig zijn om studenten ook in 
staat te stellen na hun studie hier te blijven. Zeker 
als dat te combineren is met mogelijkheid ook in 
dit gebied te ondernemen of werken”. 

Op 25 februari praten we weer verder met deze 
denktank en in maart en april met een bredere en 
grotere groep studenten. Ondertussen gaat Gijs 
van Es in gesprek met medewerkers van de vijf 
gemeenten om te bespreken hoe we scholieren 
van de vijf gemeenten kunnen betrekken. 
Sugges�es voor vragen aan ‘de toekomst’ 
(studenten/scholieren) zijn van harte welkom! 
Mail ons: toekomst@leidseregio2027.nl

10 februari

10 februari

De Stuurgroep komt elke maand bijeen 
om onder leiding van voorzi�er Elco 

Brinkman nadere duiding te geven aan 
de Toekomstvisie Leidse Regio 2027. 

Op de foto de voltallige stuurgroep in 
sessie bijeen op 10 februari in 

Leiderdorp. Van links naar rechts: Jan 
Waaijer (Oegstgeest), Robert Strijk 

(Leiden), Elco Brinkman (voorzi�er), 
Michiel van der Eng (Leiderdorp), Ton 

de Gans (Zoeterwoude) en Jeroen 
Staatsen (Voorschoten).

Studenten
Leiden

Leiderdorp



Daten en delen bij 
Economie071

Als er ergens vruchten worden geplukt van 
het gezamenlijk optrekken door gemeenten 
en ondernemers, dan is het wel bij 
Economie071. Die successen willen zij graag 
delen. Daarom is er twee keer per jaar bij 
Economie071 een bijeenkomst waarbij 
projectleiders de lopende projecten 
toelichten. Daarna is er ruimte is voor 
sprekers/agendapunten die vanuit een 
andere invalshoek interessant kunnen zijn 
voor het betrokken Economie071-publiek, 
een gemêleerd publiek van ondernemers en 
bestuurders uit de regio.
Met ruim 60 mensen in de zaal maakten 
Elco Brinkman en Esther Peters dan ook 
graag van de gelegenheid gebruik om deze 
groep bij te praten over het waarom van de 
Toekomstvisie Leidse Regio, waar we nu 
staan in het proces en wat de komende 
maanden op stapel staat en wie er worden 
betrokken. Bovendien een goede 
gelegenheid om de aanwezigen te bevragen. 
Wat willen zij ons in deze fase meegeven en 
wat zien zij als meerwaarde als deze vijf 
gemeenten krach�ger samen optrekken? 
Allereerst werd de vraag gesteld waarom 
Katwijk niet is aangesloten bij deze visie, 
terwijl ze wel meedoen in Economie071. 
Brinkman antwoordde daarop dat er op veel 
punten met Katwijk intensief en naar 
tevredenheid samen wordt gewerkt en 
Katwijk ook een zeer belangrijke partner is 
voor deze Leidse Regio / G5.  Deze vijf 
gemeenten hebben echter met elkaar 
afgesproken dat deze 5 voor dit moment en 
deze Toekomstvisie de basiscoali�e vormen 
en het uitgangspunt zijn voor deze 
Toekomstvisie. Neemt niet weg dat er zeer 
warme banden zijn met Katwijk en er ten 
�jde van het Toekomstvisie proces ook 
intensief met Katwijk wordt gesproken. 

Verder kwam uit de zaal naar voren dat het 
goed is als er nu een gezamenlijke 
strategie/visie wordt opgesteld en hieraan 
ook financiële middelen worden gekoppeld. 
“Vooraf consensus en commitment op de 
grote thema’s en projecten en daar ook 
financiële middelen aan koppelen, helpt om 
meer vanuit het gezamenlijk belang en de 
grotere thema’s te besturen en slagvaardiger 
te zijn. Bovendien zijn de gezamenlijke 
colleges met zo’n visie in de hand hopelijk 
gelegi�meerd om ‘dingen op te pakken en te 
doen’ en hoeven zij niet voor elk detail terug 
naar hun achterban”.  
Ook werd door een van de aanwezigen de 
complexheid en diversiteit van de 
verschillende besluitvormingsprocessen 
genoemd als punt dat voor verbetering 
vatbaar is. “Bedrijven gaan vaak veel sneller 
en willen en kunnen niet al�jd wachten op 
de bestuurlijke besluitvorming van 
gemeenten. Helemaal als dit dan vijf 
verschillende procedures zijn. Dit werkt 
vertragend en draagt niet bij aan het 
slagkrach�ger reageren op veranderingen”. 
Brinkman gaf aan dat het zeker voor de 
gemeenteraden puzzelen is bij dit soort 
processen. “Hoe zit het met de 
democra�sche legi�ma�e, en wat geef je uit 
handen en hoe ver ga je daarin? In deze fase 
van het proces hoe� die vraag nog niet te 
worden beantwoord. Maar het is goed om je 
daar wel bewust van te zijn”.
  

reac�e uit de zaal

“Bedrijven gaan vaak veel 
sneller en willen en kunnen 

niet al�jd wachten op de 
bestuurlijke besluitvorming 
van gemeenten. Helemaal 

als dit dan vijf verschillende 
procedures zijn.”

15 februari
Ondernemers

Onderwijs
Overheid

In Area071 in Leiderdorp gaf het 
projectburo van Economie071 een 

podium aan haar projecten. Elco 
Brinkman en Esther Peters gaven een 

presenta�e over de Toekomstvisie 
Leidse Regio 2027.

Jasmijn Bongers van Economie071 in gesprek met Elco 
Brinkman over de Leidse Regio. Lees alle reac�es van 
de collega’s van Economie071 op de projectwebsite.

Leiderdorp

“Het winnen aan 
bestuurlijke slagkracht bij 

gemeenten op thema’s die 
de gemeentegrenzen 
overs�jgen, dat is de 

belangrijkste uitdaging voor 
de Toekomstvisie. Op die 

manier kan energie die 
aanwezig is bij partners, 

denk aan ondernemers en 
kennisinstellingen, sneller 

worden omgezet in 
resultaat."

Jasmijn Bongers
projectleider Economie071



17 februari
Heineken

Zoeterwoude

11 februari
Afscheid burgemeester

Oegstgeest

Jeroen Staatsen - burgemeester 
Voorschoten - bij het afscheid van scheidend 

burgemeester van Oegstgeest en lid van de 
Stuurgroep Jan Waaijer (rechts op de foto).

Wie is wie 

Stuurgroep 
Elco Brinkman (voorzi�er), Emile 

Jaensch,   Jeroen Staatsen, Robert Strijk,
Michiel van der Eng, Ton de Gans, 

Wilma Zoetemelk (amtbelijk 
opdrachtgever).

Klankbordgroep 
Joey van Boxsel, Bob Vastenhoud, Joyce 
van Reijn, Felix Stam, Arjan Bakx, Ruud 

Bouter, Mathieu Paardekooper, 
Frederik Zevenbergen, Erik Krijgsman, 

Walter van Peijpe, Klaas de Vries, 
Sjoerd van der Dool, Jan-Paul 

Middelburg, Cees Bremmer, Jan Vos, 
Frits van Dissel, Sandra Mroseck (plv), 

Nicole Zwart (plv).

Projectgroep 
Esther Peters (projectleider), Mar�jn 

Zwebe (strategisch adviseur, 
regiocoordinator), Lucien Geelhoed 

(strategie en regiobeleid Leiden 
Marke�ng), Bellina Daleman (project 

assistent), Jane�e van Osnabrugge 
(communica�e), Gijs van Es (interac�e 

studenten en scholieren), Pieter van 
Straaten (penvoerder), Arnoud Nierop, 

Rijk van Walsem,  Geertrude Haasnoot,
Ton Orleans (regiocoördinatoren).

25 februari 2016
denktank studenten

1 maart 2016
collegeconferen�e

2 maart 2016
vergadering stuurgroep

 16 maart 2016
gezamenlijke vergadering 

klankbord + stuurgroep

maart 2016
scholieren + studenten

maart 2016 
frisdenkers

30 maart 2016
tweede gezamenlijke symposium

raden en colleges

1april 2016
CEO’s bedrijven en instellingen

5 april 2016
vergadering klankbordgroep

6 april 2016
vergadering stuurgroep

18 april 2016
heissessie stuurgroep

20 april 2016
deba�raining

april-mei 2016
maatschappelijk middenveld

11 mei 2016
vergadering stuurgroep

1 juni 2016
derde gezamenlijke symposium

raden en colleges

Agenda

“We onderscha�en echt de 
'sense of urgency' in ons gebied. 
We moeten echt veel gaan doen 

om heel goed te blijven en om 
nog beter te worden.”

in deze visie

“Warmte uit de 
Ro�erdamse haven halen 
en de energietransi�e op 

andere manieren 
s�muleren. Goed om het 
een te doen en het ander 

zeker niet te laten. Dat vergt 
wel stevig samenwerken.” 

Michiel van der Eng
wethouder Leiderdorp, lid Stuurgroep

Wethouders uit de Leidse regio gingen samen met de 
voorzi�er van de Stuurgroep op werkbezoek in 
Zoeterwoude.

Op 17 februari werd, op ini�a�ef van Wilma 
Zoetemelk als ambtelijk opdrachtgever van 
stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio, in 
Zoeterwoude door het Warmtebedrijf 
Ro�erdam een presenta�e gehouden over 
de warmterotonde. Als de vergevorderde 
plannen bewaarheid worden gaat vanaf 
2018 warmte uit de Ro�erdamse haven via 
een transportleiding naar Heineken 
Zoeterwoude en door naar Leiden, onder 
meer ter verwarming van de binnenstad. 
Het is een uniek duurzaam project dat 
kansen biedt voor alle vijf de gemeenten 
van de Leidse regio. Het project maakt 

onderdeel uit van de Groene Cirkels en het 
ini�a�ef past uitstekend bij de ambi�es van 
de Leidse regiogemeenten op het gebied 
van vitaliteit en duurzame ontwikkeling van 
het gebied. 
De aanwezige bestuurders van de Leidse 
regiogemeenten, Michiel van der Eng, Kees 
den Ouden en Jos Roeffen en de voorzi�er 
van de stuurgroep Elco Brinkman zijn erg 
enthousiast. Wethouder Frank de Wit kreeg 
waardering en ondersteuning van zijn 
collega's. Door het samenwerken aan de 
Toekomstvisie Leidse Regio delen we meer 
en dat gee� kansen en energie.

Warmterotonde



“De middelgrote stad
vraagt bestuurs-

kracht nieuwe s�jl.”

Lees�ps!
De Leidse regio is niet de enige regio die zich 
intensief met het vraagstuk van haar toekomst 
bezighoudt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
er veel interessante ar�kelen en rapporten 
verschijnen over dit onderwerp uit binnen- en 
buitenland. Wij a�enderen daarom graag op een 
paar interessante en relevante uitgaven.

1 Om te beginnen �ppen we het begin deze maand 
verschenen magazine ‘Midsize NL’. Een magazine 
uitgegeven in het kader van het gelijknamige 
kennisprogramma van Pla�orm31 dat middelgrote 
steden ondersteunt bij het werken aan een 
concreet handelingsperspec�ef voor de toekomst. 

2 Van zeer recente datum is het OECD-rapport ‘The 
Metropolitan Region of Ro�erdam-The Hague, 
Netherlands’. Een lijvig boekwerk van bijna 200 
pagina’s dat uitgebreid ingaat op de ontwikkelingen 
van de MRDH. Onderaan deze pagina plaatsen we 
integraal een paar passages uit dit rapport met 
betrekking tot de Leidse regio.

3 Half december vorig jaar is de ‘Inhoudelijke 
Agenda 2016-2020' van Holland Rijnland 
vastgesteld. Dit document is zeer lezenswaardig en 
vertoont inhoudelijke raakvlakken met de 
Toekomstvisie Leidse Regio 2027, met de 
kan�ekening dat het een andere schaal betre� en 
een eerdere horizon (2020) schetst.

De bovengenoemde uitgaven zijn te downloaden 
via de projectwebsite www.leidseregio2027.nl  

 

magazine Midsize NL

Website live:
leidseregio2027.nl
De projectwebsite van de Toekomstvisie Leidse 
Regio 2027 is ‘live’. Op www.leidseregio2027.nl 
gee� het projec�eam een kijkje in de keuken bij de 
totstandkoming van deze regionale toekomstvisie. 
Hier is de laatste informa�e over het proces én de 
tot nog toe behaalde resultaten terug te vinden. 
Ook updates van het Analysedocument en extra 
facts & figures zullen bij gelegenheid op de website 
verschijnen.
Er gebeurt veel binnen het project, voor en achter 
de schermen en dat wil het projec�eam graag 
delen met betrokkenen en belangstellenden. 

De website is ook de plek waar alle relevante 
documenten, nieuwsbrieven, reac�es en ar�kelen 
die zijn verschenen in de media terug te vinden en 
te downloaden zijn. Mist er iets op de website? 
Laat het ons per mail weten: 
toekomst@leidseregio2027.nl. 
 

MRDH & de Leidse Regio

“Van ‘regionale 
organisa�e’

naar ‘regionaal 
organiseren’.”

Inhoudelijke Agenda 2016-2020 HR

In het hierboven genoemde rapport van de OECD 
over de Metropoolregio Ro�erdam Den Haag 
(MRDH) wordt Leiden een aantal keren expliciet 
genoemd. Wij maakten hier ook al kort gewag van in 
het Analysedocument. Hieronder integraal enkele 
passages waarin Leiden betekenisvol voorkomt.

Specifically, strong connec�ons to Dordrecht are 
important for Ro�erdam, while the northern parts of 
the MRDH need to maintain and strengthen exis�ng 
connec�ons to ci�es like Leiden that lie outside the 
MRDH. The problem is most pressing in the field of 
transport policy, but is also relevant in economic 
policy. The policies of the MRDH need to be designed 
in a way that allows surrounding municipali�es to 
par�cipate. Ideally, this implies involving policy makers 
from surrounding areas in their design. As a first step, 
the MRDH needs to ensure that neighbouring 
municipali�es are informed about its plans. For 
example, it could invite representa�ves from the 
neighbouring municipali�es to its steering group 
mee�ngs. Further, it could consider objec�ons to its 
plans that come from neighbouring municipali�es 
and, as far as reasonably possible, strive to win their 
support for MRDH programmes. In this context, the 
closely overlapping programmes of the MRDH and the 
EPZ is an advantage, as it ensures that Dordrecht and 
Leiden (which are members of the EPZ but not the 

MRDH) agree to the same policy priori�es as the 
MRDH.

Would it be desirable to expand the MRDH area? 
One of the most natural evolu�ons of the MRDH 
could be to expand the geographic par�cipa�on of 
the MRDH to include, for instance, Dordrecht and its 
surrounding municipali�es to the south of the MRDH 
(highly connected with the economic ac�vi�es of 
Ro�erdam) and Leiden and its surrounding 
municipali�es to the north (which maintains strong 
connec�ons to The Hague and to the universi�es in 
Del�). This chapter has argued that policies that 
pursue stronger func�onal integra�on within the 
current MRDH area should be careful not to 
jeopardise the exis�ng interac�ons between the 
municipali�es within and outside the MRDH area. It is 
possible that eventually one or both of these 
municipali�es might decide to join the MRDH. The 
MRDH appears open to this possibility, although it 
would require changes to the legal framework of the 
ins�tu�on. Given the strong links between Dordrecht 
and Ro�erdam, the involvement of Dordrecht in the 
MRDH would likely be a welcome development. In the 
case of Leiden, even though it has strong interac�ons 
with both The Hague and Amsterdam, its proximity to 
The Hague and the knowledge ins�tu�ons in Del� 
could also make par�cipa�on in the MRDH desirable.
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