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Zoeken we niet te vaak naar vijf verschillende oplossingen
voor vijf dezelfde problemen?

Aanpak analyse: waarom?
“Belangrijk
dat we in deze
fase investeren
in elkaars
denkbeelden.”
Elco Brinkman

Waarom deze analyse?
Deze analyse maakt onderdeel uit van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027. Zij legt een fundament onder de verdere
verkenningen om samen sterker, samen mooier, samen opener en samen completer te kunnen acteren. Niet om
een compleet overzicht na te streven. Wel omdat het een prettig inzicht geeft in waar deze regio al onwrikbaar in is
en tevens blootlegt waar zij verbetering kan gebruiken of versterking behoeft. Veel bestaande visies passeren de
revue. En daarin zijn al veel vraagstukken belegd. Maar zijn er ook blindspots? Zien we met elkaar de toekomst met
vertrouwen tegemoet? Anticiperen we in voldoende mate op kansen en bedreigingen die in het verschiet liggen?
Kortom, zijn wij toekomstbestendig? En als dat zo is, doen we dat bovendien duurzaam en slagkrachtig genoeg?
Met deze analyse, mede gebaseerd op verschillende visies uit eigen gelederen, proberen we daar een helder beeld
van neer te zetten. Het is een groeidocument dat verder wordt verrijkt door bestuurders, klankbordgroep en
raadsleden en dat basis biedt voor de interactieve fase en de gesprekken met externe partners om zo samen toe te
werken naar een concrete strategische toekomstagenda voor de Leidse regio.
Toekomstvisie Leidse Regio 2027

GZ
De G5 bestaan uit de
gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten en
Zoeterwoude. Elk met hun
eigen parels en eigen kracht.

G5
Huidige situatie 2015

Samen zijn we
sterker, mooier,
opener en
completer.
GZ staat voor
gezamenlijk acteren,
ieder met inbreng
vanuit eigen kracht
en
complementariteit.
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Kunnen we de belangrijkste opgaven, kansen en ambities voor
de Leidse regio benoemen en hier de contouren voor een
Strategische Agenda aan ontlenen?

Aanpak analyse: centrale vragen
Analyse als opmaat naar Toekomstvisie Leidse Regio 2027
De gemeenten in de Leidse regio hebben met elkaar afgesproken een gezamenlijke visie op de toekomst van
de Leidse regio te ontwikkelen. Deze visie moet richting geven aan het bestuurlijk handelen. Het doel van deze
visie is om “het perspectief van verbinding met de samenleving (bedrijfsleven/inwoners) in de visie op de
toekomst van de Leidse regio te concretiseren”.
Centrale vragen
De laatste jaren is al veel geïnvesteerd in en nagedacht over het versterken van de samenwerking in de Leidse
regio. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Servicepunt 71, Economie071, Lab 71 en ook de samenwerking
op het sociale domein binnen Holland Rijnland. Ook liggen op diverse terreinen al visies (soms nog in
afwachting van bestuurlijke bekrachtiging) die richting geven aan de toekomstige samenwerking in de Leidse
regio: o.a. een economische agenda, een regionale Omgevingsvisie en regionale Retailvisie.
In de analysefase voor deze Toekomstvisie Leidse regio zijn verder ook de diverse samenwerkingsverbanden en
(zowel regionale als gemeentelijke toekomst-)visies onder de loep genomen met als centrale vragen:
•

Wat zeggen al deze bronnen over de identiteit en trots van de vijf gemeenten in onze regio en de
legitimatie van hun samenwerking?

•

Kunnen we hieraan de belangrijksten opgaven, kansen en ambities (en eventuele knelpunten) voor de
Leidse regio distilleren en hier de contouren voor een Strategische Agenda aan ontlenen?

6

Zet de gebruiker centraal!

Aanpak analyse: van buiten naar binnen
De Gebruiker
De Leidse regio kent feitelijk twee soorten
gebruikers: Bewoners en Bezoekers.
Wel in veel smaken:
Bewoners zijn niet alleen de inwoners (autochtoon,
allochtoon, expat, vluchteling, jong, oud, m/v), maar
ook organisaties, instituten en bedrijven die de regio
‘bewonen’ en hier in de Leidse regio gevestigd zijn.
Onze Bezoekers zijn ook Gebruikers, zoals
bijvoorbeeld:
• scholieren schoolgaand in de regio maar elders
wonend
• tweederde van de studenten die hier wel
studeren maar niet wonen
• pendelende werknemers van buiten de regio
• meerdaagse verblijfstoeristen en dagjesmensen
• cultuurliefhebbers die musea, podia en festivals
aan doen
• zakelijke bezoekers, congresgangers
• winkelend publiek van buiten
• van heinde en verre familiebezoek
• patiënten in de bovenregionale zorg
• kortstondig opgevangen vluchtelingen

Wat vinden onze gebruikers hiervan?
Het verdient aanbeveling om in deze toekomstvisie de gebruiker centraal te stellen. Dat zijn onze inwoners, de
hier gevestigde bedrijven en de bezoekers (zie kader). In deze visie nemen we ons voor vooral ook vanuit hun
ogen naar de samenhang van het geheel te kijken. Het zijn immers hun bewegingen, belevingen en bestedingen
waar bestuurlijk zo goed mogelijk op aangesloten moet worden. Beleid dat aansluit op de realiteit en
toekomstbestendig is, is ieders streven. Bestaande visies zijn bovendien al goeddeels op de meningen en
inbreng van gebruikers gebaseerd. Ook dat draagvlak is onderdeel van deze analyse.
Daarnaast hebben we in het kader van deze analyse een aantal partijen geconsulteerd, in en buiten de regio.
Dit zijn onder meer de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland, de NV Schiphol, de Noord- en
Zuidvleugel in de Randstad, de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH) en de Leidse universiteit. Dit om
na te gaan hoe deze externe partners – als gebruiker en/of als belanghebbende – de huidige situatie en de
kracht en toekomst van de Leidse regio bezien. Ook hun waarnemingen zijn meegenomen. Zie het laatste
(grijze) deel van dit document: interactie.
Schaalniveau
Een andere belangrijk element van de analyse is de vraag of de schaal waarop we het 'samen' willen
vormgeven werkbaar is en klopt. Het werkbare component zit in het feit dat deze vijf gemeenten elkaar
makkelijk in hun ambitie hebben kunnen vinden en al een lange staat van dienst in samen optrekken hebben al of niet met andere partners. Wij leggen met deze analyse een verdere basis onder de logica om juist deze vijf
samen sterker te laten acteren.

Dit document is gebaseerd op een grote hoeveelheid onderzoeken, visies en statistieken over de Leidse regio, die door de projectgroep is
verzameld en geanalyseerd. We streven niet naar compleetheid en hebben aangegeven met focus gebruik te maken van de bestaande
stukken en het verrichte denkwerk.
Omwille van de leesbaarheid hebben we ervan afgezien een uitgebreid notenapparaat op te nemen met verwijzingen naar alle
onderliggende bronnen. Bij statistische informatie vermelden we telkens de herkomst van de gebruikte gegevens.
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Identiteit & trots
Inleiding
Dit analyse werkdocument is opgebouwd vanuit de twee belangrijkste bouwstenen Identiteit & trots en opgaven, kansen en ambities. Voordat we (in het
blauwe deel) onszelf de vraag stellen of wij als Leidse regio toekomstbestendig zijn en welke belangrijkste opgaven, kansen en ambities (op basis van de
analyse van mondiale, landelijke en regionale ontwikkelingen en diverse visies) voor de Leidse regio op ons afkomen, richten we ons in dit hoofdstuk op
onze identiteit & trots. Met deze analyse trachten we een zo’n helder mogelijk beeld te geven op basis van de bestaande feiten, gegevens, grotendeels
voortkomend uit bestaande visies. Wat maakt deze regio onderscheidend? Uiteraard kan deze analyse de komende periode verder worden verrijkt. Dit
analyse werkdocument heeft dan ook nadrukkelijk de intentie om het gesprek tussen bestuurders en raadsleden maar ook met de externe partners te
stimuleren. Is hetgeen we in dit document hebben opgenomen inderdaad onze meest onderscheidende kracht? Is het raadzaam hier nog een focus in aan
te brengen? Of zijn er elementen niet benoemd die juist zo essentieel zijn voor dit gebied? Zoals bijvoorbeeld de waarden op het sociale domein.
Dit hoofdstuk is verdeeld in twee paragrafen: in perspectief en de onderscheidende kracht.

In perspectief
In dit deel blikken we terug en beschouwen we de Leidse regio in een bredere context. Wat valt daarbij op en wat zegt dat over ons, onze samenwerking
en hoe we ons tot elkaar verhouden?

Onderscheidende kracht
In het tweede deel van identiteit & trots staat de onderscheidende kracht van deze regio centraal. Wat maakt ons gezamenlijk zo uniek en trots? Zijn we
inderdaad complementair en daardoor samen zo sterk, compleet, open en mooi?
Op pagina 20 is onze onderscheidende kracht, zoals gedestilleerd uit de diverse bestaande visies, samengevat in de belangrijkste elementen. In de
pagina’s daarna wordt op ieder afzonderlijke element van deze onderscheidende kracht ingezoomd en waar mogelijk toegelicht met facts & figures.
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In perspectief: even terug in de tijd…
Stadsgroei in de moderne tijd
We pakken de historische draad op in de ‘moderne tijd’. Door de industriële ontwikkeling barst de stad Leiden na 1850
uit zijn voegen. Er groeien ‘Leidse’ wijken net buiten de singels op Oegstgeester, Leiderdorps en Zoeterwouds
grondgebied. In 1896 komen die bij Leiden, plus meer gebieden, ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de stad.
In 1920 volgt een volgende uitbreiding van Leiden. Dan wordt ook Voorschoten een buurgemeente van Leiden.
In de twintigste eeuw verliezen de meeste gemeenten rond Leiden hun primair agrarische karakter. Te beginnen met
Oegstgeest (dat begon al voor 1900) waar men speciaal gaat bouwen om nieuwe bewoners te trekken. Oegstgeest
richt zich in eerste instantie vooral op welgestelde Leidse burgers, Leiderdorp vanaf de jaren twintig op de Leidse
middenklasse. Voorschoten richt zich met succes op Den Haag. Alleen Zoeterwoude blijft primair een
plattelandsgemeente.

Oegstgeest
Vanuit historisch perspectief zijn grenscorrecties in deze regio
bijna een structureel gegeven geweest. Een voorbeeld: op de
afbeelding hierboven de vele grenscorrecties die Oegstgeest
onderging in de loop der tijden. De meest ingrijpende
daaronder behoren ook tot de meest recente: alle lichtoranje
gebieden behoorden in 1966 nog toe aan Oegstgeest (en
donkeroranje tot 1920). Het huidige Oegstgeest is wit.

Voorschoten en Zoeterwoude
Een tweede voorbeeld: tot begin jaren negentig grensden de
gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude nog aan elkaar. Het
is door een grenscorrectie dat deze beide gemeenten geen
buurgemeenten meer van elkaar zijn.

Deze ontwikkeling zet zich na de Tweede Wereldoorlog versterkt door. Voorschoten zet rond 1970 nog wel een rem op
verdere verstedelijking. Leiden wil de voor verstedelijking aangewezen gebieden inlijven, maar dat is in 1966 maar
gedeeltelijk het geval. Met name Oegstgeest staat een flink deel af aan Leiden (zie kader). In plaats van (of naast) de
traditionele tegenstelling tussen stad en platteland, is er tot ca. 1970 sprake van sociale verschillen tussen enerzijds
Leiden en anderzijds Oegstgeest, Voorschoten en (in mindere mate) Leiderdorp. Sindsdien zijn deze sociale verschillen
sterk verminderd, enerzijds door verhuisbewegingen uit Leiden naar de omringende gemeenten, anderzijds door de
sociale en economische transformatie van Leiden zelf. De stedelijke agglomeratie rond Leiden groeit uit tot een van de
grootste van Nederland en slaat steeds meer de weg van gezamenlijkheid in.

Schaalsprong
Van een aantal ‘stippen op de kaart’ in de jaren vijftig
van de vorige eeuw naar een aaneengesloten urbane
agglomeratie vandaag de dag. De Leidse regio maakt
flinke schaalsprongen. In welk perspectief zal deze
regio staan in 2027?
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In perspectief: de historie van samenwerken
Samenwerken
De Leidse regio heeft samenwerken tot een
kunst verheven. Althans als je het in historisch
verband bekijkt. Sinds de oprichting in 1922
van het eerste samenwerkingsverband: de
Vleeskeuringskring voor de Leidse regio,
hebben de gemeenten elkaar keer op keer
weer gevonden op een grote verscheidenheid
aan thema's. Sommige verbanden waren
opgelegd door de landelijke overheid, maar
even zo goed zijn er veel vrijwillige cirkels in
het leven geroepen om vanuit een ‘samen
sterker’-gedachte te kunnen acteren. In de
afbeelding hiernaast is in chronologische
volgorde een opsomming neergezet van
voorbeelden van samenwerking door de jaren
heen. De kleur van de cirkels die er omheen ligt
geeft aan welke gemeenten van de Leidse regio
er onderdeel van waren of nog steeds zijn.
Want sommige van deze verbanden zijn
vandaag de dag nog immer actief.
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In perspectief: huidige samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Tot de gedeelde waarden behoren ook de
huidige samenwerkingsverbanden waar de
gemeenten van de Leidse regio, soms in
wisselende samenstelling, deel van uit maken
en vele uitvoeringstaken gezamenlijk in
beleggen.

11

In perspectief: huidige visies
Bestaande visies
RUIMTE
Bestaande
visies
SOCIAAL

Bestaande visies ECONOMIE

Gedeelde visies
Tot de gedeelde waarden behoren ook de
waarden zoals voortgekomen uit de diverse
sectorale visies waar de gemeenten van de
Leidse regio, soms in wisselende samenstelling,
deel van uit maken. Deze visies zijn
geanalyseerd en daaruit zijn gedeelde waarden
ontleend (en ook de belangrijkste opgaven uit
gedestilleerd; zie onder opgaven, kansen en
ambities).

De visies beschouwend valt op dat:
• in de Leidse regio (van de vijf gemeenten plus Katwijk) een formeel triple
helix samenwerkingsverband bestaat in de vorm van Economie071, met
een gedeelde missie, visie en strategie en een uitvoeringsprogramma dat
zich richt op zeven concrete projecten.
• gezamenlijk wordt gewerkt (door de vijf gemeenten, plus vijf andere*) aan
een Omgevingsvisie 2040, vooruitlopend op een ingrijpende, landelijke
stelselwijzing in de ruimtelijke ordening. Als onderscheidende waarden
zijn voor onze regio de volgende oriëntaties gekozen: sterk, compleet,
open en mooi.
• onze gemeenten samenwerken in Holland Rijnland (in een verband met
veertien gemeenten), waarvan de taken recent herijkt zijn. De sociale
agenda wordt hierbij dominanter; de fysieke agenda is sterk gereduceerd;
de platformfunctie blijft belangrijk.
• vier van onze gemeenten intensief en volledig samenwerken in het sociaal
domein, terwijl Voorschoten hier een keuze heeft gemaakt voor de regioHaaglanden. Er zijn door de Leidse regio / G5 geen gedeelde waarden
voor het sociale domein gedefinieerd. De toekomstvisie Leidse regio kan
hier in voorzien. Wat zijn belangrijke waarden voor het sociale domein?
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In perspectief: herkomst ambtenaren
Herkomst ambtenaren
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 relatief 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 G5gemeenten (middelste staaf). Met name het
aandeel uit Leiden (rode deel in de middelste
staaf) is noemenswaardig groot. Een kleine
helft (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-organisatie Duivenvoorde vormen. Op
deze wijze is het percentage ‘eigen
ambtenaren’ enigzins te vergelijken met de
andere gemeenten.
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In perspectief: politieke kleuren
Gemeenteraadsverkiezingen
Op basis van de meest recente verkiezingen zijn de politieke kleuren in de G5 in
kaart gebracht. Er zijn in de G5 gezamenlijk ruim 160.000 kiesgerechtigeden. In
de kaart staat per gemeente dit aantal aangegeven en het opkomstpercentage
van de verkiezingen in 2014.
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In perspectief: ‘the bigger picture’

Sterke metropolen
De Leidse regio is onderdeel van de Randstad, die op haar beurt behoort tot
de 20 sterkste metropolen van Europa. Bron: Provincie Zuid-Holland

Blauwe banaan
De Randstand ligt ook in de ‘Blauwe banaan’. Internationaal een van de belangrijkste
agglomeraties en goed voor tweederde van de Europese economie. Dit komt ondermeer
doordat vier van de tien grootste luchthavens van de wereld binnen deze regio liggen,
(waaronder Schiphol), twee van de tien grootste havens (Rotterdam en Antwerpen), vele
internationale instanties zoals Vredespaleis en Europol (Den Haag), EU-hoofdstad
Brussel en het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank (in Frankfurt am Main). 15

In perspectief: ‘the bigger picture’
Inzoomen
De agglomeratie Leidse regio ligt in Europa, in een van de 28 lidstaten van de Europese Unie, in het Koninkrijk der
Nederlanden. Het maakt deel uit van de Randstad (zie volgende pagina), ligt in de provincie Zuid-Holland, is onderdeel
van de Zuidvleugel, ligt aan de Kennisas en in de Medical Delta en staat te boek als 'de meest kennisintensieve regio' van
Nederland. De Leidse regio heeft ten zuiden de metropoolregio MRDH als goede buur, en ten noorden de NoordHollandse Amsterdamse metropool. Er zijn ten noorden en ten zuiden geen 'losse' steden of agglomeraties die niet
onderdeel uitmaken van een metropoolregio en daarmee ligt de Leidse regio autonoom en op zichzelf. Alleen ten oosten
ligt nog de 100.000+ gemeente Alphen aan den Rijn. De Leidse regio is - evenals Alphen aan den Rijn - een werkgebied
van het bestuurlijke Holland Rijnland. Daarnaast maken de gemeenten afzonderlijk en ook vaak gezamenlijk onderdeel
uit van veel allianties, clusters en regelingen. Deze komen elders in dit analyse document aan de orde.
Functional Urban Area
Nederland telt volgens een recent rapport van de Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD) 35 'Functional Urban Areas‘. Dit zijn door
OECD in samenwerking met de EU (Eurostat en EC-DG Regio) vastgestelde
functionele economische agglomeraties. De Leidse regio is een van deze 35 area's
(NL507). Ook het aanpalende Katwijk (NL029) is volgens deze definitie een
zelfstandige FUA. De andere FUA's in Zuid-Holland zijn Den Haag, Rotterdam, Delft,
Dordrecht, Gouda en Alphen aan den Rijn. Overigens is alleen van FUA's met meer
dan 500.000 inwoners uitgebreide data beschikbaar in de OECD Metropolitan
Database. Op de kaart links: donkerblauw zijn ‘core’ gebieden, lichtblauw zijn de
naastgelegen ‘hinterlands’.
Suburbaan gebied rondom kernstad
Bureau Louter – niet alleen het bureau achter de jaarlijkse Elsevier rankings ‘beste woongemeente’,
maar ook de samensteller van de vitaliteitsscans van zowel de Leidse regio als geheel als ook de
afzonderlijke gemeentes – hanteert een gebiedsindeling in drie typen gemeenten. Op de kaart rechts:
rood zijn ‘kernsteden’, geel is ‘suburb’ en groen zijn ‘landelijke gemeenten’. Binnen de Leidse regio is
Leiden de kernstad met drie suburbe gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten) en een
landelijke gemeente (Zoeterwoude). Alhoewel er veel overeenkomsten zijn met de FUA indeling van de
OECD, is het opvallend dat regiobuurgemeente Katwijk ‘slechts’ te boek staat als landelijke gemeente.

16

In perspectief: woningdichtheid en woningwaarde
De ‘woningdichtheid’ (aantal woningen per km2, een maat voor ‘stedelijkheid’) is het hoogst in Leiden en het
laagst in Zoeterwoude. De gemeente met de duurste huizen in de regio is Oegstgeest. De OZB-waarde van
‘woonobjecten’ is daar gemiddeld anderhalf keer zo hoog als in Leiden, waar de woningen een lagere waarde
hebben. Bron: gemeentelijke administraties
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Onderscheidende kracht: eigen identiteit en trots
Analyse toekomstvisies en eigen trots
In de Toekomstvisies van de vijf gemeenten
valt op dat de vijf gemeenten de meeste
uitspraken van trots doen over hun
geografische ligging, woon-, werk- en
leefmilieus en de kracht van hun lokale
gemeenschappen.
Leiden verwijst daarnaast nadrukkelijk met
trots naar het historisch karakter. Bij de
anderen gemeenten blijkt dat sterk historisch
besef onder meer uit de activiteiten van een
grote verscheidenheid aan historische
verenigingen, stichtingen en andere
organisaties/initiatieven en de diverse canons
die er zijn.
De gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude verwijzen met
trots veel naar het groen
Dit alles is bepalend voor de eigen identiteit
en onderscheidende kracht, onderverdeeld in
drie categorieën: geschiedenis, geografie en
gemeenschappen..
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Onze onderscheidende kracht, zoals gedestilleerd uit de diverse bestaande
visies, samengevat in de belangrijkste elementen

Onderscheidende kracht
Dit maakt ons trots en onderscheidend!
Wat maakt Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en haar gemeenschappen en kernen zo bijzonder? En wat maakt deze G5 gezamenlijk bijzonder en
onderscheidend? Is de optelsom inderdaad meer dan de som der delen? Zijn we ieder voor zich al sterk, compleet, open en mooi genoeg? Of zijn we samen sterker,
completere, opener en mooier en daardoor als Leidse regio onderscheidend ten opzichte van andere regio’s in Nederland?
Als bronnen is o.a. gekeken naar diverse publicaties, de individuele toekomstvisies, analyses die ten grondslag lagen aan de totstandkoming van Economie071, de
Omgevingsvisie en visies in het sociale domein. De meest onderscheidende kenmerken op een rij:
• Meest kennisintensieve regio. De stichting van de Universiteit Leiden (in 1575) markeert het begin van een inmiddels eeuwenoude ‘traditie in vernieuwing’. De Leidse
regio vormt de meest kennisintensieve regio van Nederland, dankzij Universiteit, LUMC en het grote, sterke zorgcluster (drie ziekenhuizen, tientallen zorginstellingen,
honderden ondernemingen) dat hiermee verbonden is, het Leiden Bio Science Park en een compleet aanbod van (voorbereidend) middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
• Kwaliteit van de woon- en leefomgeving, ‘groen’, zowel in de bebouwde omgeving, als in het landelijk gebied van groene hart tot noordzeekust, wordt hoog gewaardeerd;
met ook: de kwaliteit van de dienstverlening, het voorzieningenniveau; de dorpen voegen daarin nadrukkelijk ook een hoge kwaliteit toe aan de stad en vice versa.
• Strategische ligging. Met de nabijheid van de kust, meren, bollenstreek, weilanden en landgoederen, precies gelegen tussen de grootstedelijke regio’s van de Zuid
metropool en de Noord metropool en Schiphol. Werknemers en ondernemers, inclusief hun gezinnen, vestigen zich graag in onze regio: om haar centrale ligging; de
verbindingen zijn uitstekend, dankzij de snelwegen A4/A44, het spoornet (Leiden Centraal is het vijfde station van Nederland) en de directe nabijheid van Schiphol;
• Anders dan in andere grote stedelijke gebieden, vormen wij een eenheid in verscheidenheid. Met een historische binnenstad, sterke dorpskernen en wijken én volop groen
en een fantastisch ommeland met de Zoeterwoudse parel in het groene hart.
• Sociale cohesie, hechte gemeenschappen en de eigen kracht van de samenleving is waar we ieder voor zich trots op zijn en wat we als belangrijke waarde onderkennen;
Wij koesteren de eigen identiteit van de gemeenschappen in onze dorpen, binnenstad en stadswijken en zijn trots op de grote betrokkenheid van onze bewoners.
• Innovatief en internationaal georiënteerd zijn we ook. Ook dit zijn elementen die veel in de diverse toekomstvisies terugkomen en worden gewaardeerd.

Onderscheidende kracht: meest kennisintensieve regio

Wie binnen de regio
woont en studeert, doet
dat in Leiden (zie kaart
boven). Alleen Leiden
biedt MBO, HBO en WO.
De universiteit trekt
verder studenten uit
alle provincies (kaart
hiernaast: uit elke
lichtblauw gekleurde
gemeente komt ten
minste één
student).

Meest kennisintensieve regio van Nederland
De excellente kennis van de Leidse universiteit heeft al
eeuwenlang en nog steeds aantrekkingskracht op talenten
zowel uit eigen regio en eigen land (zie afbeeldingen links) als
wereldwijd. Het is dan ook niet bevreemdend dat deze oudste
universiteit van het land het fundament heeft gelegd voor de
meest kennisintensieve regio van Nederland van vandaag de
dag. Zowel wat betreft het gemiddeld opleidingsniveau van
werknemers bij bedrijven en instellingen (gemeten naar
werkplaats) als wat betreft het gemiddeld opleidingsniveau van
de werkzame beroepsbevolking (gemeten naar woonplaats)
kent de Leidse regio de hoogste kennisintensiteit van 46
vergelijkbare gebieden in Nederland. Er zijn in Nederland
overigens ongeveer 25 steden die zichzelf kennisstad noemen,
waaronder Leiden.

Twee keer kerncijfers over de Leidse universiteit. Onder: een
opsomming van echte kerncijfers. Boven: de economische
impact van de universiteit op haar omgeving, zowel op basis
van de organisatie als geheel, als van haar studenten. De
universiteit is als werkgever bijvoorbeeld goed voor 11.200
directe banen en 6100 indirecte banen.

Economische impact
De economische bijdrage van de universiteit is groot. Zij is niet
alleen werkgever voor ruim 11.000 werknemers maar ook goed
voor een ruime 700 miljoen euro bruto toegevoegd waarde.
Daanaast genereert de aanwezigheid van de studenten in stad
en streek nog eens een bijdrage van 266 miljoen euro en
ondersteunt ruim 6000 banen in de omgeving (zie kader).
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Leiden Bio Science Park: motor in de werkgelegenheid

Onderscheidende kracht: meest kennisintensieve regio
Motor in de werkgelegenheid
De positieve aantrekkingskracht op kenniswerkers is goed te herleiden uit het
grafiek hieronder, samengesteld door Buck Consultants. Het Leiden Bio Science
Park – exponent van het excellente kennis-dna van de regio – behoort tot de
stevige stijgers in werkgelegenheid. Het heeft samen met Eindhoven in de
periode 2012-2014 de grootste werkgelegenheidsgroei genoteerd onder alle
Nederlandse volwassen campussen. Van de werknemers op het Leiden Bio
Science Park woont 56% in de Leidse regio zelf. Op het kaartje linksboven is de
verdeling naar herkomst van de werknemers per gemeente te zien. De overige
44% komt vooral uit andere plaatsen in Zuid-Holland (zie grote kaart links).

LUMC en de Leidse universiteit zijn belangrijke aanjagers van innovatie &
valorisatie

Onderscheidende kracht: meest kennisintensieve regio

Octrooiaanvragen naar regionale spreiding
In onderstaande illustratie zijn zeven technologieregio's
gedefinieerd waarbij is aangegeven hoe de ruimtelijke spreiding
van octrooiaanvragen zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde
(gesteld op 1). De Leidse regio scoort met een quotiënt van 1.5 tot
2.5 boven het landelijk gemiddelde, maar blijft als kennisregio toch
wat achter bij bijvoorbeeld de regio Eindhoven. Bron:
Technomonitor 2010, Bureau Louter in opdracht van Platform
Bètatechniek.

Kennisdeling
Onderzoekers delen hun kennis op congressen en in de media, geven post-academisch onderwijs, cursussen,
beleidsadviezen, of maken lespakketten voor scholen. Met deze kennisdeling leveren de universiteit Leiden en het
LUMC ook een economische bijdrage aan Nederland. De waarde hiervan in Nederland is geschat op 37 miljoen euro.
Bron: BiGGAR Economics (2012), Economic Impact of Leiden University and Leiden University Medical Center
Innovatie
LUMC en de Leidse universiteit zijn belangrijke aanjagers van innovatie. Leiden is samen met hen partner in de ZuidHollandse ROM Innovation Quarter. Daarnaast wordt er vanuit Economie071 gewerkt aan een regionaal centrum voor
innovatie en ondernemerschap: LCIE – Leiden Centre for Innovation en Entrepreneurship. Maar ook op ander vlak
stimuleert de Leidse regio innovatie. Zo is er bijvoorbeeld een regionaal Innovatiefonds in het leven geroepen binnen
het sociale domein om samenwerking binnen de zorg te stimuleren en zorg anders in te richten.
Bio Training Faclilty
Op onderstaande afbeelding staat de derde Bio Training Facilty (BTF) ter wereld
die sinds kort is geopend op het Leiden Bio Science Park. Deze productiefaciliteit,
waar farmaceutische training in een realistische omgeving wordt gegeven, brengt
farmaceutisch vakonderwijs en dagelijkse praktijk volledig geintegreerd op een
unieke wijze bijeen. Het BTF is volledig uitgerust met cleanrooms en laboratoria.

Galileo
Galileo is een civiel satellietnavigatiesysteem dat in
opdracht van de EU in samenwerking met de ESA wordt
gebouwd. Het zal een nauwkeuriger systeem opleveren
dan het huidige militaire gps. De eerste testen met
galileonavigatie hebben in Leiden plaatsgevonden.
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Onderscheidende kracht: uitstekende woonregio

Op een schaal van 0 tot 5 waarbij 5 de hoogst mogelijke
score is zijn de 101 indicatoren die Bureau Louter hanteert
om de ‘beste woongemeente’ vast te stellen..Hieronder een
paar voorbeelden. De scores per gemeente per mandje staan
in onderstaand grafiek. Bron: Elsevier.
Gemeente

ranking op

Jeugdpakket

ranglijst
Leiden

176

Leiderdorp

56

Oegstgeest

14

Voorschoten

10

Zoeterwoude

37

Een regio met de beste woongemeenten van het land aan boord
Op basis van scores op 101 indicatoren kennen Voorschoten en Oegstgeest al jaren op rij de hoogste
woonaantrekkelijkheid in Zuid-Holland en scoren daarmee top tien-noteringen op landelijke schaal. Ze wisselen
soms van stuivertje in de rankings en Voorschoten ging in 2015 aan kop. De hoge rankingen van Oegstgeest en
Voorschoten staan niet geheel op zichzelf, maar leunen gedeeltelijk ook op het hoge voorzieningenniveau van de
gemeente Leiden (denk aan musea, ziekenhuizen, universiteit). Andersom leunt de gemeente Leiden van haar kant
ook weer op de positieve woonmilieus met goede voorzieningen van de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en
Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude staat daarnaast garant voor de groene longen binnen deze agglomeratie.
De verhuisbewegingen binnen de G5 en het feit dat veel personen verhuizen binnen gemeenten van de Leidse regio
versterkt het complementaire beeld dat we in elkaars behoeften voorzien.
Dagelijkse

Zorgpakket

Sport en fitness

boodschappen

4
4
5
5
5

5
3
4
3
2

Historisch

Cultuur

decor

5
4
5
5
4

5
5
5
5
4

5
3
5
5
3

5
5
4
5
5

Horeca & Luxe

Zorg en

winkels

onderwijs

5
4
5
4
3

5
5
5
4
5

In dit cirkeldiagram is de
verdeling van het totaal aantal
inwoners onder de gemeenten
van de Leidse regio
weergegeven. De dorpen zijn
samen goed voor een kleine
helft van de bevolking in de
Leidse regio als geheel.

24

Honkvaste regiobewoners: van de mensen die zich in de afgelopen vijf jaar
ergens in de regio hebben gevestigd, kwam 29% uit een andere gemeente
binnen de regio

Onderscheidende kracht: uitstekende woonregio
Verhuispendels
Het is hier dus goed toeven en we blijven graag ‘hangen’ in
onze regio. Van de mensen die zich in de afgelopen vijf jaar
ergens in onze regio hebben gevestigd, kwam 29% uit een
andere gemeente binnen de regio (verhuizingen binnen de
gemeente niet meegerekend).
En als we van de ene naar de andere gemeente in de Leidse
regio verhuizen, dan verhuizen we vooral van Leiden naar
een buurgemeente of andersom. En opvallend genoeg steeds
in gelijkwaardige aantallen. Bijvoorbeeld was de pendel
tussen Oegstgeest en Leiden in de afgelopen 5 jaar nagenoeg
gelijk. 2354 mensen verhuisden van Leiden naar Oegstgeest
en 2324 van Oegstgeest naar Leiden. Een verschil van slechts
30(!) personen. Verhuisbewegingen tussen de vier dorpen
rondom Leiden onderling zijn relatief klein, maar ook die zijn
gelijkwaardig in omvang.

Vooral de dorpelingen in de
regio zijn honkvast: 7/10e van
de dorpelingen woont al 10
jaar of langer in de eigen
gemeente. Dit in tegenstelling
met de bewoners in de stad:
meer dan de helft woont er
korter dan 10 jaar. Bron: Stad
enquête Leiden, Oegstgeest,
Leiderdorp.
Grafiek links: de verhuispendels van de afgelopen vijf jaar tussen de G5 onderling. Voorbeeld:
er gingen in deze periode 2795 mensen uit Leiden in Leiderdorp wonen (rood naar blauw) en
2214 vanuit Leiderdorp naar Leiden (blauw naar rood). Bron: BOA, gemeente Leiden.

25

Werken en leren in de Leidse regio: ruim de helft van het aantal werkenden
in de Leidse regio werkt in de Leidse regio zelf en van de middelbare
scholieren gaat 91% naar een school binnen de regio

Onderscheidende kracht: uitstekende woonregio

Voorbeeld: van de 10.800 werkenden
uit Voorschoten, werken 2.400 mensen
in Leiden, 1.800 in Voorschoten zelf ,
1.700 in Den Haag, 500 in Wassenaar en
400 in Amsterdam. Bron: BOA

Er wonen een kleine 1oo.ooo werkenden in de
Leidse regio. Ruim de helft daarvan werkt in de
Leidse regio zelf.
Voor alle 5 de gemeenten uit de Leidse regio staat
Leiden op de eerste plaats als werkgemeente en
op de tweede plaats de eigen gemeente.
Van de de middelbare scholieren die in de Leidse regio
wonen, gaat 91% naar een middelbare school binnen de
regio. Daarnaast gaat 6% vanuit onze regio naar
Wassenaar en 3% volgt elders middelbaar onderwijs. Eén
scholier fietst elke dag uit Voorschoten naar Leiderdorp.
Bron: BOA
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Onderscheidende kracht: strategische ligging
Ligging
De Leidse regio ligt strategisch optimaal. In de Randstad, maar zonder de bijbehorende Randstedelijke stress. Pal aan
zee, nabij het Groene Hart. De verbindingen zijn uitstekend, dankzij de snelwegen A4/A 44, het spoornet (Leiden
Centraal is het vijfde station van Nederland) en de directe nabijheid van Schiphol.
Mobiliteit
Ook werknemers en ondernemers, inclusief hun gezinnen, vestigen zich graag in onze regio om haar centrale ligging; de
verbindingen zijn uitstekend. Linksboven het aantal in de regio wonende dat naar deze grootste werklocaties pendelt.
Vestigingsklimaat
De ligging is een van de belangrijke invloeden op het positieve vestigingsklimaat van de Leidse regio. Maar er zijn meer
redenen waarin we uitblinken. Het NRC Handelsblad schreef een veelzeggend artikel met de titel ‘Aanwezigheid van
kennis maakt Leiden populair als vestigingsplaats’ op basis van onderzoek van Deloitte (zie links onder). Ook Bureau
Louter deed in het kader van de Economische Agenda Leidse Regio onderzoek naar de vestigingsvoorwaarden. In het
schema hieronder zijn deze voorwaarden voor de gemeenten in de Leidse regio afzonderlijk en gezamenlijk in kaart
gebracht. Op veel fronten scoort de regio uitstekend, waaronder de ligging en infrastructuur.

Deloitte heeft in 2012 onderzocht in welke mate het
bedrijfsleven tevreden is met het vestigingsklimaat. Hiervoor
zijn circa 7.000 ondernemers gevraagd naar hun mening over
het lokale vestigingsklimaat. Leidse ondernemers zijn het
meest tevreden met een score van 7.3.
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Onderscheidende kracht: eenheid in verscheidenheid
Wanneer wordt ingezoomd op wijkniveau komen relevante
verschillen naar voren. Het legt de werkelijke aard van de
regio bloot op gebruikersniveau.
Op deze kaart staan bijvoorbeeld de woonmilieus van de
Leidse regio aangegeven. Deze milieus zijn gebaseerd op
cijfers van ABF en SmartAgent.

:Zowel qua geneugten als qua (water)opgave
functioneert ons gebied als 1 gebied:
Voorbeeld: de natte ondergrond in de Kooi en
het Houtkwartier zijn hetzelfde als in Oranje
Nassauwijk Oegstgeest. Leidse hout heeft
dezelfde functie voor Oegstgeest als dat het
Heempark van Leiderdorp voor de oostelijke
kant van Leiden”.
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Onderscheidende kracht: sociale cohesie
Burgerparticipatie en betrokkenheid
Voor alle gemeenten uit de Leidse regio geldt dat zij gekenmerkt worden door sterke gemeenschappen, veel
vrijwilligers en een rijk verenigingsleven. De opkomst bij participatieve trajecten zoals de lokale toekomstvisie was in
Voorschoten bijvoorbeeld erg groot. Evenals de manier waarop inwoners zich verenigde en hulp boden bij de
vluchtelingenopvang. In Zoeterwoude is er het initiatief Zoeterwoude Voor Elkaar waarbij inwoners zich verenigen
en zich inzetten voor mede-bewoners. In Leiderdorp verdubbelde bijvoorbeeld in no time het aantal aanmeldingen
voor het evenement Doeshaven dat door Leiderdorpse inwoners voor Leiderdorpse inwoners werd georganiseerd.
Een opvallend gegeven in de Leidse regio is ook de hoge betrokkenheid van de burgers met diverse aansprekende
resultaten als gevolg. Verzet tegen de bouwplannen van een winkelcentrum hebben in Oegstgeest bijvoorbeeld
geleid tot een van de eerste lokale politieke partijen (Leefbaar Oegstgeest, nog steeds van de partij). In Leiden leidde
een burgerinitiatief avant la lettre in 1983 tot de eerste kringloopwinkel van Nederland. En meer recent is het
Singelpark een toonbeeld van een initiatiefrijke bevolking waar inmiddels veel partijen zich met grote trots achter
scharen.
Soms is een door inwoners geïnitieerde organisatie de trekker van dergelijke projecten, zoals het Stadslab met het
Singelpark en Dorpslab met Dorpskracht Oegstgeest, maar even zo vaak zijn het kleine ongeorganiseerde
initiatieven die bij de verschillende gemeenten in het oog springen. De regio kan bogen op een hoge
participatiegraad als het gaat om vrijwillige inzet.
Het Singelpark in Leiden, ontstaan
als burgerinitiatief in het Stadslab.

Doeshaven concert Leiderdorp: voor en door
Leiderdorpse Inwoners groot succes
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Onderscheidende kracht: internationale oriëntatie
Internationale ondernemers
In de Leidse regio zijn om en nabij de 100 bedrijven
gevestigd waarvan meer dan 50% van de aandelen in
handen is van een buitenlands moederbedrijf. Dit zijn
ondernemingen van moederbedrijven zoals Heerema,
Johnson & Johnson, Astellas, Avery, Airbus en DuPont.
In totaal zorgen de geregistreerde internationale
ondernemingen voor ca. 6000 banen. Bron: WFIA,
Blaauwberg.

Bron: Cijfers van de belastingdienst naar postcodegebied. kaart: Decisio.

Expats in de Leidse regio
Op de twee afbeeldingen links
is in kaart gebracht waar de
expats wonen (groen) en
werken (rood) in de Leidse
regio. Naarmate de kleur
donkerder is, is het aantal
groter. Wat opvalt is dat de
woongemeente niet altijd ook
de werkgemeente is. En er zijn
twee duidelijke concentraties
waarneembaar: het Bio Science
Park en de binnenstad. Alleen
de binnenstad is zowel woonals werkgebied van expats.

Het Nederlands Buro voor Toerisme
en Congressen ‘verkoopt’ Nederland
internationaal langs een aantal
themalijnen, vanuit de perceptie dat
Nederland door de buitenlandse
toerist gezien wordt als een grote
stad: Holland City. Maar liefst vier
van deze lijnen lopen door de Leidse
regio: de bloemenlijn, de waterlijn,
de gouden-eeuwlijn en de lijn van
‘Dutch design tot Mondriaan’, die
laatste vanwege het ontstaan
van kunststroming De Stijl
honderd jaar geleden
in Leiden.
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Onderscheidende kracht: samen sterk, compleet, open en mooi
De Leidse regio is met recht een onwrikbare regio die in meerdere opzichten al
nauw samenwerkt en op elkaar leunt. Er is een wederkerigheid in het complementair
zijn.
Kortom, op basis van voorgaande, is de Leidse regio, in lijn met de waarden zoals
benoemd in de Omgevingsvisie 2040, samen sterk, compleet, open en mooi.
Deze waarden kunnen samen nog meer worden geladen de komende maanden.
Specifiek voor het sociale domein kan de Leidse regio bovendien nog investeren in
elkaars denkbeelden ten aanzien van de gedeelde waarden voor het sociale domein,
zie hierna.
In het volgende hoofdstuk analyseren we welke trends en ontwikkelingen er op ons
afkomen en wat de belangrijkste opgaven zijn om ook daadwerkelijk samen sterk,
compleet, open en mooi te blijven en dit liever gezegd kracht te geven door samen
sterker, completer, opener en mooier te zijn en zodoende samen toekomstbestendig
te zijn.
Voorbeeld: op economisch vlak is de Leidse regio al
‘samen sterker’. En dit is als onderdeel van de
gezamenlijke economische agenda meetbaar gemaakt:
de Monitor071. Dit is een economische index met
gewogen waarden met als uitkomst voor 2014 dat de
Leidse regio het met een indexcijfer van 122 goed doet
ten opzichte van het peiljaar 2008 (zie boven). Bron:
Economie071.
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Opgaven, kansen en ambities
Inleiding
In dit hoofdstuk stellen we onszelf de vraag of wij als Leidse regio toekomstbestendig zijn en welke belangrijkste opgaven, kansen en ambities (op basis
van de analyse van mondiale, landelijke en regionale ontwikkelingen en diverse visies) voor de Leidse regio op ons afkomen. Ook voor dit deel van de
analyse geldt dat we met deze analyse een zo helder mogelijk beeld trachten weer te geven op basis van de bestaande feiten, gegevens, grotendeels
voortkomend uit bestaande visies en ontwikkelingen die op ons afkomen. Uiteraard kan deze analyse de komende periode verder worden verrijkt. Zijn
belangrijke ontwikkelingen niet benoemd? Welke focus kunnen we aanbrengen? Wat adresseren we wel en wat adresseren we niet met elkaars als Leidse
regio?
Dit hoofdstuk is verdeeld in twee paragrafen: in perspectief en de regionale opgaven.

In perspectief
In dit deel benoemen we de mondiale, landelijke en bovenregionale ontwikkelingen. Wat komt er aan ontwikkelingen, uitdagingen en trends op ons af?
Om onszelf vervolgens de vraag te stellen welke belangrijkste opgaven, kansen en ambities daaruit zijn de destilleren en of wij als Leidse regio
toekomstbestendig zijn.

Regionale opgaven
In het tweede deel van opgaven, kansen en ambities staat wordt ingezoomd op de regionale opgaven. Kortweg regionale opgaven genoemd. Waar zien we
kansen om juist als G5 / Leidse regio krachtiger samen op te trekken? Op pagina 38 wordt de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015 als kapstok
gehanteerd. In deze monitor wordt benadrukt dat duurzame ontwikkeling de gelijktijdige ontwikkeling van zowel het ecologische als het sociale en
economische kapitaal betreft. In vergelijking met het Nederlandse gemiddelde scoort de Leidse regio hoog. De uitkomsten van deze monitor bieden
handvaten voor een streven naar ‘samen sterker’. In de pagina’s hierna zoomen we daarom in op de voor deze regio (vooralsnog) belangrijkste opgaven,
kansen en ambities per thema, waar mogelijk en beschikbaar toegelicht met facts & figures. Op pagina 49 sluiten we af met een pagina die samen verder
moet worden verrijkt en ingevuld. Zijn we toekomstbestendig en welke thema’s vragen bij uitstek om een visie en aanpak op de schaal van de Leidse
regio?
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In perspectief: mondiale ontwikkelingen
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Globalisering (biedt potentieel kansen maar kan voor grote groep ook nadelige effecten hebben:
grote bedrijven besteden werk uit aan lageloonlanden: nadelig voor laaggeschoolden)
Internationalisering (in deze regio: o.a. toestroom van internationale studenten en onderzoekers:
tijdelijke huisvesting op hoog niveau)
Individualisering (met name ontwikkeling in westerse wereld; ontzuiling, minder leden politieke
partijen, minder sportclub, meer vraag naar individuele huisvesting etc.)
War on talent (in US en Europa minder post-baby-boom instroom versus baby-boom-uitstroom en
steeds meer nadruk op kennis en dus internationaal en landelijk een run op studenten en talent)
Big data en digitalisering hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen groeit exponentieel
en IOT (“internet of things”): biedt o.a. kansen om dienstverlening naar burgers slimmer, beter en
meer op maat te maken; ook als overheid: vraagt om investering en dus slimmer dit samen op te
pakken en tegelijk wel op behapbare schaal)
Robotisering (mens machines)
Bio genomics, DNA en health (wereldwijde ontwikkelingen op gebied van genetische informatie
gaan razendsnel: met Bio Science Park, LUMC en Hogeschool in regio biedt dit mooie kansen voor
positionering en werkgelegenheid)
Toestroom vluchtelingen
Klimaatverandering
Circulaire economie en duurzaamheid (integrale analyse van stromen: loont om als urbaan gebied
met groen ommeland samen in op te trekken)
Urban scaling (hoe groter en hoe dichter bevolkt, hoe groter de kans op optimalisering
(Amerikaans onderzoek, Decisio rapport 2015)
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In perspectief: landelijke ontwikkelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Verstedelijking (trek naar de stad) / 10.000 nieuwe woningen
Meer mobiliteit
Decentralisatie (3D, WWB, Omgevingswet): meer taken naar gemeenteniveau
Vergrijzing en ontgroening (uitdaging voor dit gebied: jongeren aan ons binden)
Toename toerisme en events (23 miljoen toeristen naar Amsterdam in 2025: Amsterdam zoekt naar
aantrekkelijke gebieden waar toeristen minimaal 4 uur kunnen worden ondergebracht)
Zelfredzame maatschappij
verzekeraars maken geen langjarige afspraken meer en steeds meer verzorgingshuizen moeten sluiten
Maatschappelijke initiatief / doedemocratie (bieden van platform waarop regionale initiatieven samen
kunnen komen en ruimte wordt gegeven aan eigen initiatief: regiolab, dorpslab, buurtwhatsapp etc)
Polarisatie (kloof tussen arm en rijk wordt groter)
Deeleconomie
Netwerkvorming (3 O’s: triple helix, multiple helix, spelers uit klassieke triple helix moeten zich gaan
verbinden met de burger en organiseren rond platformen omdat de belangrijkste ontwikkelingen ook om een
gedragsverandering bij burgers vraagt: denk aan belangrijke duurzaamheidsvraagstuk: burger is cruciale
schakel in de oplossing)
Energietransitie en duurzaamheid (ontgassing, warmterotonde, herbruikbaar maken van energie)
Betrokkenheid van gemeenteraden steeds crucialer voor democratische legitimiteit van de samenwerking
(ROB, rapport, 2015): vraagt om actieve betrokkenheid en samenwerking van raden; G5 lijkt daarvoor een
goede en werkbare schaalgrootte.
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Belangrijk om de aantrekkelijkheid van ons eigen gebied te vergroten.
Oriënteren we ons hierbij op Zuid, op Noord of op het beste van beiden? Of
wordt deze keuze voor ons gemaakt en kijken we toe vanaf de zijlijn?

In perspectief: bovenregionale ontwikkelingen
Bovenregionale ontwikkelingen
De Leidse regio ligt tussen de Noordmetropool en de Zuidmetropool van de Randstad, aan de A4 (de belangrijkste
verbindingsas tussen de twee Randstadvleugels) en de A44 (een belangrijke regionale route, die het westelijk deel
van de regio verbindt met de Haagse regio en de Bollenstreek). Van oudsher is de Leidse regio vooral op het
stadsgewest Den Haag georiënteerd, maar de sterke economische groei in de Noordvleugel van de Randstad heeft
er toe geleid dat ook de relaties met dat deel van de Randstad sterker zijn geworden, met name wat betreft de
arbeidsmarkt. Dat is een trend die mogelijk in de toekomst verder versterkt zal gaan worden, omdat de
werkgelegenheidsfunctie van de Haagse regio (met veel arbeidsplaatsen voor hoog opgeleiden) afneemt.
De oriëntatie van Leiden en de Leidse regio op de Noordvleugel van de Randstad is nog matig ontwikkeld. Een
heroriëntatie op de kansen in de Noordvleugel is echter wenselijk. Gezien de economische kracht is de
Amsterdamse metropool minimaal even interessant als de Zuidvleugel. Al hoewel de oriëntatie op de Zuidvleugel
nu veel vanzelfsprekender is.

De Randstad met haar twee vleugels Noord (Amsterdamse
metropool) en Zuid (Haagse en Rotterdamse metropool) is door
Rijksbouwmeester Floris Alkemade wel voorgesteld als een
vlindermodel met de Leidse agglomeratie als de kop van het
beestje en de Oude Rijn als het lichaam. Een vitale en essentiële
centrumfunctie voor de Leidse regio.

Ambities MRDH-metropool
De OECD adviseert de MRDH metropool om in haar ambities rekening te houden met groeiscenario's voor de
metropoolregio zelf. Hun advies is gebaseerd op ervaringen in andere metropoolregio’s in de wereld die OECD
monitort. Als eerste zou de MRDH kunnen overwegen om haar geografische gebied van 23 gemeenten op te
rekken en de steden Dordrecht en Leiden en hun omringende gemeenten op te nemen in de MRDH. Dit is volgens
de OECD een voordehand liggende en logische evolutie van de MRDH en van grote invloed op de Leidse regio.

De al eerder genoemde schaalsprong kan zich op termijn herhalen
als de groeiambities van de metropoolregio MRDH doorzetten en
ruimte nodig hebben. Feitelijk is dit een herhaling van de Leidse
geschiedenis op een andere schaal, alleen nu is niet Leiden de
behoeftige maar de metropool.
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In perspectief: bovenregionale ontwikkelingen
Leeftijdsopbouw
Ook de leeftijdsopbouw is in de loop van de tijd onderhevig aan veranderingen. Het
onderstaande grafiek geeft daar een scherpe kijk op. Elke oranje horizontale lijn is een
leeftijd. De breedte van de lijn staat voor het aantal personen in de regio in deze leeftijd
in 2015. De blauwe contouren geven aan hoe deze verhouding er uit zal zien in 2030. De
toenemende vergrijzing is bovenin goed te zien. Ook wordt er een toename verwacht in
de mid-twintigers. Dit vanwege het feit dat de regio een universiteitsstad in haar hart
heeft.

Bevolkingsgroei
De huidige bevolkingsomvang (links in kaart) telt anno januari 2015
op tot een totale bevolking in de Leidse regio van ruim 200.000
inwoners op ca. 75 km 2. Dit aantal zal naar verwachting stijgen
naar 230.000 in het jaar 2030. Dit groeipercentage zal niet
gelijkelijk verdeeld over de vijf gemeenten plaatsvinden (tweede
kaart). Hier moet wel direct bij opgemerkt worden dat de
verschillende prognose-methodieken (zoals Pearl en Primos) flinke
marges kennen al naar gelang de omvang van de gemeente kleiner
is. In het geval van Zoeterwoude komen verschillen van enkele
duizenden naar voren in het onderling vergelijk.
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In perspectief: bovenregionale ontwikkelingen

Om tot 2040 de verwachte groei van de
bevolking in onze regio te kunnen blijven
huisvesten, zijn tot 2040 ruim 10.000
extra woningen nodig, blijkt uit een
woningmarktverkenning voor ZuidHolland. Dat komt overeen met één
extra nieuwe woning voor elke negen
bestaande woningen, oftewel 11% groei.
In de omgeving zijn nog eens 12.000
woningen nodig (5.000 Valkenburg,
5.200 Greenport en 1.724
Braassemerland). Deze woningen zijn
opgenomen in zogenoemde harde en
zachte plannen voor woningbouw tot
2040 in de Leidse regio. Bron:
Woningmarktverkenning ZH 2013
[LG387]

37

Regionale opgaven: samen duurzaam sterker
Kansen voor ‘samen sterker’
De uitkomst van de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2015 bevestigt de kracht van de Leidse regio zoals die is
benoemd in de toekomstvisies van onze gemeenten. In deze monitor wordt benadrukt dat duurzame ontwikkeling de
gelijktijdige ontwikkeling van zowel het ecologische als het sociale en economische kapitaal betreft. In vergelijking met
het Nederlandse gemiddelde scoren niet alleen afzonderlijke gemeenten op onderdelen bovengemiddeld hoog
(bijvoorbeeld Oegstgeest op woonomgeving, Leiden op kennis en kunst & cultuur en Zoeterwoude op economische
participatie), maar ook in gezamenlijkheid zijn er sommige thema’s waarin de regio eensgezind ver boven het landelijk
gemiddelde scoort. Illustratieve voorbeelden zijn onderwijs en gezondheid

Bron: onderzoekcentrum Telos, Universiteit van Tilburg.
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‘De kracht van samen optrekken’ benutten ten behoeve van de opgaven die
uit de omgevingsvisie voortkomen: de Leidse regio levert een functionerend
systeem op dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Regionale opgaven: energie en water
Windmolens in Zoeterwoude.

Als verstedelijkt gebied zijn we als Leidse regio / G5 steeds meer met elkaar vergroeid. Dat levert een
functionerend systeem op. De opgaven die voortkomen uit de omgevingsvisie 2040 vragen voor dit verstedelijkte
gebied daarom om een gezamenlijke aanpak (waarschijnlijk samen met Katwijk). De belangrijkste regionale
opgaven:
•
Wateropgave (afvalwatersysteem: verstedelijkt gebied heeft opgave ten aanzien van aanpassing riolering
en bergen hemelwater in openbare ruimte in verband met wateroverlast en waterschade)
•
Energietransitie (bestaande gas-, stroom, -en warmtenetten vervangen en aanpassen: ontgassing,
warmterotonde, herbruikbaar maken van energie)
•
Maximaal herbruikbaar maken / zelf opwekken
•
Bodemdaling
•
Circulaire economie (systemen en netwerken met elkaar verbinden)
•
klimaatadaptatie

In de Leidse regio staan twee windturbines, in Zoeterwoude. De andere
gemeenten in de regio wekken geen stroom op met windmolens.
Zoeterwoude is ook de gemeente die per inwoner de meeste stroom
opwekt met zonnepanelen.
Windturbines: Staat van Zuid-Holland, update windstats.nl, cijfers 2015
Zonnepanelen: (ranking vermogen totaal/ranking vermogen per
inwoner), geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen (oftewel PVpanelen) wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kWp),1 kWp = 1000 Wp,
cijfers Q1 2015, Natuur&Milieu [LG330], Klimaatplatform
table Nederland: Klimaatmonitor
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Gezamenlijk andere goede voorbeelden in de toekomst toevoegen. Welke
innovatie en (her)industrialisatie is in dit gebied nog meer op een slimme
manier uit recycling te halen?

Regionale opgaven: circulaire economie
Circulaire economie is een regionale opgave en kans. In het partnership Groene Cirkels werkt Heineken samen
met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR aan een klimaatneutrale brouwerij. Diverse projecten
dragen bij aan een groter plan van de bekende Nederlandse brouwerij: het sluiten van kringlopen in en rondom
het bedrijf vanuit de circulaire economie-gedachte.
Bij de transitie naar niet-fossiele energiebronnen en een (wereld-)economie die ‘circulair’ is (met gesloten
afvalketens) en ‘biobased’, is bij uitstek voor de Leidse regio een prominente rol en kans weggelegd, in hechte
samenwerking met de Universiteit Leiden en ook met TU Delft en andere kennisinstellingen.
Als Leidse regio kunnen we daarnaast nadenken over een nieuwe innovatieve regionale visie op vuilverwerking,
rioolwaterzuivering en bundeling ondergrondse leidingen ten behoeve van meervoudig gebruik.

Jan Kempers, manager Duurzame Ontwikkeling Heineken:
“Kringlopen moet je sluiten op wereldschaal. Maar als je
helpt om het kunstmestgebruik in je eigen regio te
verminderen, dan is dat net zo waardevol als het
verminderen van het kunstmestgebruik bij bijvoorbeeld de
teelt van brouwgerst in Frankrijk. Belangrijk is dat je
samenwerkt met anderen. Wij beginnen daarmee in onze
achtertuin.” (www.wageningenur.nl)

Duurzame ambities van Heineken Zoeterwoude
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Hebben we onze sociale waarden voldoende gedefinieerd als Leidse regio?
Werken aan een gezamenlijke stip aan de horizon als basis voor een
antwoord op toekomstige sociale vraagstukken.

Regionale opgaven: sociale inclusiviteit & mobiliteit
De mondiale en landelijke ontwikkelingen en trends in het sociale domein zorgen voor een sterkere tweedeling in onze
samenleving. De tegenstellingen jong – oud, rijk – arm, zelfredzaam – niet zelf redzaam, participatief – niet participatief
worden landelijk groter. Als we dit vertalen naar het sociale domein op de schaal van de Leidse regio levert dit o.a. de
volgende regionale opgaven op:
•

•

•

•
•

Han Noten, voorzitter transitiecommissie sociaal
domein, november 2015:
“niet alleen doen wat kan, maar samen mogelijk
maken wat nodig is!”

•

•
•

met elkaar bepalen wat de gezamenlijke visie op het sociale domein is (er ligt al veel aan gezamenlijke visies maar
veelal op tactisch en uitvoerend niveau; goed om met elkaar te definiëren wat de sociale waarde van de Leidse
regio is: willen wij bijvoorbeeld inderdaad ‘van iedereen zijn’ en de kracht van de gemeenschap verbinden?)
op zoek naar slimme en creatieve oplossingen hoe onze inwoners stimuleren en faciliteren zelfredzaam te
kunnen zijn? Hierbij ook nadenken wat de juiste schaal is: op buurtniveau met regionale sturing? (zie rapport
commissie Noten en ook de opgaven gezondheid & vitaliteit)
energie losmaken en verbinden: veel mensen hebben goede ideeën en willen graag bijdragen maar zitten niet in
reguliere vrijwilligerscircuits. Hoe kunnen we deze groep bereiken en mobiliseren zich in te zetten voor de regio
en elkaar? Welke energie gaan we kanaliseren? Bijvoorbeeld het overwegen van het instellen van een regiolab
met daarbij voor elk dorp (of juist op wijkniveau?) een dorpslab / wijklab.
toestroom vluchtelingen blijft naar verwachting de komende jaren een hot issue voor Europa. Alle opgaven die
hiermee samenhangen (o.a. integratie, veiligheid) vragen voor dit gebied om een gezamenlijke aanpak.
Meeste mensen met chronische ziekte participeren (vraagt om sterke aanpak om dit te realiseren / gezamenlijk
creëren van banen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt): loont om dit gezamenlijk op te pakken zoals dat
nu al grotendeels gebeurt)
levensverwachting stijgt en meer nadruk op eigen regie maar niet iedereen is even zelfredzaam (toenemende
hoeveelheid mensen blijft zelfstandig wonen, waaronder groeiende groep dementerenden + stimuleren eigen
kracht: op welke schaal stimuleer en organiseer je die zelfredzaamheid: bbuurtniveau, vanuit gezamenlijke regie
op Leidse regio schaal?)
verlies van voorzieningen (bibliotheken, winkels, pinautomaten, ontmoetingsplekken). O.a. ondersteuning van
cliënten op afstand: MEE, maar ook nadenken over multifunctioneel gebruik voorzieningen)
Zorg en wonen: verzekeraars maken geen langjarige afspraken meer en verzorgingshuizen moeten sluiten:
opgaven voor gemeenten om deze intramurale zorg te kunnen blijven bieden. Vraagt om collectieve afspraken
(krachten bundelen)
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Is de Leidse regio in staat om zichzelf in 2027 de meest vitale regio van
Nederland te noemen?

Regionale opgaven: gezondheid & vitaliteit
Belangrijkste regionale opgaven / trends gebaseerd op onderzoek RIVM 2014 (trends tot 2030) en voortkomend uit
omgevingsvisie 2016. Dit levert onderstaande belangrijkste opgaven voor de Leidse regio op:
•
Als kennisintensieve regio met het Bio Science Park, drie ziekenhuizen, diverse gezondheidscentra en hechte
gemeenschappen heeft de Leidse regio een goede uitgangspositie zichzelf landelijk te onderscheiden op het
terrein van vitaliteit en gezondheid.
•
meeste ziektelast wordt in Nederland (tot 2030) veroorzaakt door psychische stoornissen, hart- en vaatziekten en
roken. Psychische stoornissen staat bovenaan (en daar gaat relatief ook veel geld naartoe): de Leidse regio heeft
een groot aantal instellingen gespecialiseerd in psychische stoornissen en daar kan ze zich in het kader van het zijn
van kennisintensieve regio mogelijk nog meer op inzetten / in profileren
•
verbindingen tussen zorgvragers en zorgverleners in dorp vs stad (dit wil je het liefst zo dichtbij mogelijk en dus
Leidse regio schaal een plezierige schaal)
•
vitaal houden van de kernen / jongeren aantrekken (belang van alle 5 om na te denken over vraag hoe je
jongeren aan het gebied bindt: ontwikkelkansen voor jongeren)
•
regionale afstemming onderwijs/werk en zorg/werkbedrijf (vraagt om regionaal sociaal economisch beleid?)
•
gezondheid, bewegen en sporten: kansen om op samen te werken; inzetten op topsport en het aantrekken van
studenten + senioren en sport + multifunctionaal gebruik van bestaande voorzieningen ook voor ouderen:
regionale visie op sport en vitaliteit?

Han Noten, voorzitter transitiecommissie sociaal domein
Inspiratie: Mooi voorbeeld hoe gemeenschap met elkaar in
contact wordt gebracht rondom zorgvraagstukken.

“Innovaties op de inkoop- en arbeidsmarkt zijn cruciaal voor het succes van
decentralisaties. Belangrijk om als gemeenten samen met aanbieders de stip op horizon
samen te bepalen”
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De A44 als toegangspoort naar onze economische motor, het Bio science
park, en de A4 als internationale corridor aan de oostkant van ons gebied:
benutten we de kansen voldoende vanuit een gezamenlijke visie?

Regionale opgaven: infrastructuur en bereikbaarheid
Belangrijkste opgaven, kansen en ambities Leidse regio:
•
veroudering A44 (toegangspoort naar vitaal deel van onze regio)
•
verbeteren bereikbaarheid Bio Science Park (va CS en va A44)
•
Amsterdam- Schiphol- Antwerpen: A4 gaat autonoom meer verkeer
genereren. A4 als internationale corridor en smoel van Leidse regio
beter benutten.
•
verkeersstructuur na realisatie Rijnlandroute (kans voor regio!)
•
knooppuntontwikkeling (Meerburgerpolder,) en station bij Leiden
oost / Zoeterwoude
•
Lammerschansplein (betere ontsluiting)
•
betere verbinding met Utrecht: zowel met auto als trein
•
aansluiting Heineken op wegennet en waternet
•
waterwegen beter benut en toegankelijk
•
optimaliseren fietsennet
•
samenhangend netwerk
•
omgaan met zelfrijdende auto’s
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Delen we nog steeds dezelfde visie op Schiphol en de expansie van de
luchtvaartsector? Zijn het economisch belang en de kwaliteit van
leefomgeving voldoende in balans voor onze gebruikers?

Regionale opgaven: Schiphol
Kerncijfers Schiphol in relatie tot Leidse
regio
Op Schiphol werken circa 65.000 personen.
De totale spin-off aan banen wordt geschat op een
totaal van 300.000.
• 20.6% van de Schipholwerkers komt uit ZuidHolland
• 1,8 % komt uit de gemeente Leiden (914
werkzame personen)
• 0,4% komt uit de gemeente Leiderdorp (204
werkzame personen)
• 0,4 % komt uit de gemeente Oegstgeest (180
werkzame personen)
• Van de gemeenten Zoeterwoude en Voorschoten
zijn geen cijfers bekend omdat ze niet in de
Schipholregio liggen (deze regio is gebaseerd op
de geluidscontouren).
Leiden staat op de 8e plek van de gemeenten waar
Schipholwerkers vandaan komen na 1) Amsterdam 2)
Hoofddorp 3) Almere 4) Haarlem 5) Den Haag 6)
Amstelveen en 7) Nieuw Vennep.

5e Grootste luchthaven in Europa
De in 2016 100-jarige Luchthaven Schiphol is met haar 55 miljoen
passagiers per jaar een van de grootste luchthavens van Europa. Het nam
in 2014 de 5e plaats in na Heathrow, Charles de Gaulle, Frankfurt en
Istanbul Atatürk. De nabijheid van Schiphol heeft veel positieve effecten
op de Leidse regio. Het versterkt het prettige (zakelijke) vestigingsklimaat,
het internationale karakter en zorgt voor werkgelegenheid (zie links).
Uitdagingen rondom de groei
Tegelijkertijd stelt de groei van Schiphol de regio ook voor uitdagingen.
Luchtvaart is niet duurzaam, tast de leefomgeving aan door geluidsoverlast en door fijnstof. Opvallend is dat als het gaat om geluidshinder er stevige maatschappelijke discussies gevoerd worden over
onder meer nachtvluchten en landingsbanen. De Omgevingsraad
Schiphol, voortgekomen uit de Alderstafel, is bedoeld als overlegplatform. In deze raad - waar vertegenwoordigers uit de luchtvaart, de overheid en bevolking zitting in hebben - lopen de
spanningen regelmatig op en staan partijen niet zelden lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld over het aantal
toegestane nachtvluchten (afgesproken was het aantal van
32.000 te laten dalen naar 29.000, maar het stijgt in 2016
juist weer richting de 31.000). Ook over de groei van de
luchthaven na 2020 verschillen de meningen. Tot 2020
ligt de grens op 500.000 vluchten, maar in 2015
waren het er al 450.000.

Planologische kernbeslissing Schiphol (1994!)
“De Leidse regio acht het gezien tal van onvolkomenheden ... thans niet mogelijk en eigenlijk ook niet
verantwoord om een afweging tussen de verschillende banenstelsels te maken. ... en op nog een aantal
dingen waarvan wij begrijpen dat ze nu niet echt ter discussie staan, maar die voor ons wel reden zijn
om heel duidelijk te zeggen dat wij geen voorkeur kunnen uitspreken voor een bepaalde variant. De
Leidse regio verzoekt ook nadrukkelijk, dat zo in het verslag te zetten. (Inspraak Leidse Regio 1994)
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Wat betekent de heldere keuze om het stedelijke gebied verder te
verstedelijken en het groen groen te houden voor de Leidse regio? Welke
opgaven en kansen levert ‘de groene buffer’ ons op?

Regionale opgaven: natuur en landschap
Op basis van de omgevingsvisie wordt een heldere keuze gemaakt het stedelijke gebied te verstedelijken en het groen
groen te houden. De diversiteit van de Leidse regio is sterk en mooi en dat willen we behouden en sterker maken.
Belangrijkste opgaven voor de Leidse regio op het terrein van natuur en landschap:
•
Diversiteit van de G5 is groot en landschapsstrategie (landschappen versterken en verbinden vergroot de
biodiversiteit) van belang
•
Stad-land verbindingen belangrijk
•
Innoveren in landschap en recreatie (Leidse Ommelanden en Duinhorstweide) vanuit een gezamenlijke koers als
Leidse regio
•
Biomassa slim benutten
•
Voedselproductie gebied beter en slimmer benutten voor regio
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Benutten we onze strategische ligging voldoende? Zijn we sterk genoeg
verbonden en koppelen we wel voldoende sociaal economische en
participatieve vraagstukken aan groeimogelijkheden ?

Regionale opgaven: economie en maatschappij
De Leidse regio (+Katwijk) werkt op economisch gebied al nauw samen (Economie071, retailvisie, kantorenstrategie). De
opgaven die uit deze visies voortkomen zijn nog niet allemaal vertaald in bestuurlijke keuzes en financiële consequenties.
Tegelijkertijd is er in Holland Rijnland en op basis van de Omgevingsvisie gekozen voor concentratie aan de westkant van
de Leidse regio hetgeen de vraag oproept in hoeverre we niettemin de aantrekkelijkheid van het gebied aan de oostzijde
met de internationale corridor Amsterdam – Schiphol – Antwerpen (A4) kunnen benutten als smoel van de Leidse regio
(zie voorgaand bij infrastructuur en bereikbaarheid). Bovendien zien we dat voor de lager opgeleiden de
werkgelegenheid door tal van ontwikkelingen terugloopt. Belangrijkste regionale opgaven, kansen en ambities voor deze
G5:
•
verschillen tussen sociaal economische groepen worden groter (gevolgen recessie en digitalisering treffen vooral
mensen met lage opleiding en andere kwetsbare groepen): blijvend MBO en HBO koesteren en niet alleen alle
focus op hoger opgeleid / kennisregio
•
ondernemend klimaat gezamenlijk stimuleren door ook topbedrijven aan elkaar en aan de regio te verbinden en
ondernemerschap bij studenten te stimuleren (living lab)
•
letterlijk (fysieke ruimte) en figuurlijk (harmoniseren en versoepelen van regelgeving) ruimte voor start-ups en
voor groeiers stimuleren
•
provinciale druk / opgave om kantorenstrategie voor Leidse regio uit te voeren (vraagt om goede afspraken G5
en misschien wel een gezamenlijke entiteit waaruit je een en ander kan voldoen / regisseren)
•
samenhang tussen bestaande en nieuwe bedrijventerreinen aanbrengen (vindt nu een onderzoek plaats)
•
vraag en aanbod retail beter in balans brengen (vraagt om goede afspraken tussen de G5 +Katwijk). De regio kent
van oudsher relatief veel detailhandel. Die wordt in zekere zin door allerlei plagen tegelijk getroffen en vraagt om
prioritering op de strategische agenda voor de komende jaren. Retailvisie is bijna gereed. Vraagt om realisatie en
goede afspraken.
•
toestroom van toeristen uit Amsterdam : hier liggen kansen voor dit gebied die vanuit regiomarketing kunnen
worden opgepakt. In het verlengde hiervan ook de kans om als gebied meer landelijke events naar je toe te halen
(zie ook concurrentievermogen)
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Als Leidse regio hebben we een gezamenlijke crisis- en rampenbestrijding.
Zijn er nog meer veiligheidsvraagstukken die op schaal Leidse regio effectief
kunnen worden opgepakt?

Regionale opgaven: veiligheid
Belangrijkste opgaven voor de Leidse regio op het terrein van veiligheid:
•
veiligheid in wijk (wijkenaanpak: uit onderzoek blijkt dat openbare ruimte idealiter een levendige
ontmoetingsplek is voor verschillende groepen maar meerdere gebruikers voelen zich steeds onveiliger bij
aanwezigheid van bepaalde groepen; 1 op de 10 Nederlanders heeft last van rondhangende jongeren en andere
vormen van sociale overlast in hun buurt; vraagt om goede wijk- en buurtaanpak vanuit regionale sturing waarbij
elkaars expertise wordt benut en je als regio( en aaneengesloten bebouwde kom) een heldere koers kiest)
•
evenementveiligheid (sommige lokale evenementen hebben regionale aantrekkingskracht en vragen ook om
krachtigere beveiliging en regionale aanpak)
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Als we de handen ineenslaan zijn we beter in staat om antwoord te geven
op de grote digitale ontwikkelingen en daarmee verband houdende
opgaven en kansen die op ons afkomen

Regionale opgaven: dienstverlening en informatisering
Uit tal van mondiale en landelijke ontwikkelingen blijkt dat de digitalisering en internet of things ons dagelijks leven
steeds sterker beheerst. Ook merken we dat belangrijke regionale opgaven, kansen en ambities op de diverse sectorale
domeinen telkenmale automatiseringsvraagstukken oproepen. Dit zijn vaak complexe vraagstukken die voor een
individuele gemeente lastig zijn alleen op te pakken. Wat is een werkbare schaal om zaken om te pakken? Als belangrijke
opgaven voor de Leidse regio zien wij:
•
Toekomstbestendige automatisering: internet of things en digitalisering biedt o.a. kansen om dienstverlening
naar burgers slimmer, beter en meer op maat te maken; ook als overheid: vraagt om investering en dus kans dit
samen op werkbare schaal op te pakken. Zie ook kader hieronder.
•
Gezamenlijke visie op dienstverlening en informatisering
•
toename cybercrime (vraagt om innovaties om data te beschermen: goed om samen in op te trekken)

Digitale volwassenheid
De digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en
ondernemers is volgens onderzoek van Deloitte bij alle lagere overheden in 2015 licht
toegenomen. Deloitte deed dit onderzoek in opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Een product is 100% digitaal volwassen
wanneer het digitaal veilig en zeer gemakkelijk is in gebruik. Een product is
onvolwassen (0% volwassen) als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de
balie kan worden ingediend. Voor gemeenten tezamen is de totaalscore 56% digitale
volwassenheid. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2014. Over het algemeen
scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten, maar de
grootste stijging zit juist bij de kleinere gemeenten.
In kaart de ranking en score van de G5 gemeenten. Uitleg: Leiden staat op de 3e
plaats van alle 393 Nederlandse gemeenten en heeft een ‘digitale volwassenheid’ van
83%. Zoeterwoude en Leiderdorp scoren laag in deze ranking.
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Is de Leidse regio dusdanig verbonden met haar partners dat ze klaar is
voor de toekomst? Hoe maken we nog meer gebruik van ons gezamenlijk
volume om investeringen aan te wakkeren en innovatie te stimuleren?

Regionale opgaven: concurrentievermogen
Opgaven, kansen en ambities om concurrentiemorgen van de Leidse regio te versterken:
•
Netwerkvorming: Triple Helix nieuwe stijl: In het economisch cluster heeft een triple-helix vorm voor de Leidse regio (+
Katwijk) duurzamer gestalte gekregen middels Economie071. Samen pakken zij concrete projecten op. De
ondernemerstak in Economie071 verband wordt niet ingevuld door CEO’s van bedrijven maar door vertegenwoordigers
van werkgeversorganisatie, en kamer van koophandel. In haar rapport De Lerende Economie (2013) constateerde de
Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) al dat netwerken een wezenskenmerk zijn geworden van de
hedendaagse economie. Van zorg tot onderwijs, openbaar vervoer en open (sociale) innovatie: steeds meer
deelgebieden van onze economie en samenleving vallen niet langer uiteen in afzonderlijke organisaties maar kunnen
alleen nog adequaat worden gereguleerd op netwerkniveau. Op het terrein van netwerkvorming heeft de Leidse regio
een opgave. Is de Leidse regio dusdanig verbonden met haar partners dat zij klaar is voor de toekomst? De vraag is wie
er in de Leidse regio verbonden zouden moeten zijn om deze regio naar een hoger niveau te kunnen tillen en naar haar
externe partners toe nog sterker op de kaart te kunnen zetten? Gezien het feit dat er veel sociale en integrale opgaven
op de regio afkomen de komende jaren (zie hiervoor), verdient het aanbeveling om ook de grote maatschappelijke
instellingen aan te haken en te verbinden.
•
Lobbykracht versterken en gezamenlijk investeringen aanwakkeren en innovatie stimuleren: ook met het oog op
lobby richting Europa en het Rijk is het van belang dat de Leidse regio samen krachtig optreedt en 1 vuist maakt. Ook
het ambitieuze investeringsprogramma dat Leiden nu in de steigers heeft staan kan bijvoorbeeld aan kracht winnen als
de Leidse regio dit gezamenlijk oppakt. Uiteraard samen met andere regionale partners, zoals programmaraad ZuidVleugel.
•
Gezamenlijke oriëntatie op de Noord vleugel versterken (in verband met teruglopende werkgelegenheid regio Den
Haag en het feit dat we vanwege het feit dat we deel uitmaken van de Zuid vleugel vanzelfsprekender in bestuurlijke
overleggen daarvan deelnemen en voor Noord vleugel dus meer inspanningen moeten leveren)
•
Blijven investeren in Zuid metropool (ook de groeistimulering in Zuid metropool, met kennisas Delft – Rotterdam) is
geen vanzelfsprekendheid.
•
Zelfstandige krachtige middenpositie handhaven. De Leidse regio is een sterk en aantrekkelijk woongebied en
economisch sterk. Het is van belang deze positie te handhaven en versterken. Dit door intensief samen te werken en
ons als collectief richting de Noord- en zuid metropool te positioneren.
•
Verder versterken van gezamenlijke regiomarketing (o.a. met oog op verdriedubbeling van aantal toeristen in de
hoofdstad in 2030: biedt kansen en uitdagingen voor ons gebied). Dit wordt al opgepakt.
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De opgaven die op ons afkomen vragen om bestuurlijke slagkracht en
efficiency!

Regionale opgaven: bestuurlijke efficiency
De voorgaande regionale opgaven vragen om leiderschap en bestuurlijke slagkracht en efficiency. Uit de diverse
gesprekken met externe stakeholders (die tijdens de analysfase al zijn gevoerd en komende periode worden voortgezet;
zie hierna op pagina 57), alsmede de gesprekken die hierover met de raden en colleges zijn gevoerd, zijn de volgende
opgaven te destilleren voor de Leidse regio:
•
nadenken over slimme en vernieuwende manier van nauwe samenwerking. Kluwen aan
samenwerkingsverbanden die steeds groter wordt. Dit is een landelijk gegeven en maakt de Leidse regio niet
uniek. Niettemin goed om o.a. na te denken over de efficiënte samenwerking als Leidse regio met onze buren.
•
vergroten van bestuurlijke en financiële slagkracht: het grip krijgen op de samenwerkingsverbanden is sinds jaar
en dag onderwerp van discussie. Dit blijkt keer op keer uit gesprekken en debatten met politici en bestuurders,
en uit diverse beleidsstukken (uit de regio en landelijk), zoals ook het recente rapport van de Raad voor het
Openbaar Bestuur. Vraagtekens worden geplaatst bij (gebrek aan) transparantie en onduidelijkheid over toedeling
van verantwoordelijkheden en democratische controleerbaarheid. Een belangrijk deel van de begroting zit
bovendien in samenwerkingsverbanden. Hoe groot is de individuele bestuurlijke ruimte nog en hoe groot is in
relatie daarmee de financiële slagkracht per gemeente is. Goed om na te denken over slimme manieren om deze
slagkracht te vergroten.
•
Gezamenlijke manier van werken vereist: in houding en gedrag en gedeelde werkwijze (zowel ambtelijk als
bestuurlijk).
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Wacht niet tot 2027 en kijk wat je nu al moet en kunt doen. De omgeving
en de concurrentie wachten immers ook niet op ons.

Regionale opgaven: zijn we toekomstbestendig?
vestigingsklimaat

energie

bodemdaling

duurzaamheid

veiligheid

groen

fijnstof
Sociale vraagstukken

woningvoorraad

regiomarketing

werkgelegenheid
retail
metropolen

Check: In hoeverre zijn alle thema’s die de Leidse regio
(gaan) raken belegd in visies en beleid? En in hoeverre is
dit gedaan vanuit een ‘samen sterker optrekken’gedachte? Liggen het streven naar toekomstigbestendig
zijn en gezamenlijk acteren al voldoende op een lijn?

bereikbaarheid
bestuurlijke kracht

infrastructuur
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Prioriteitstelling
Inleiding
Uit de besprekingen en discussies met Klankbordgroep en Stuurgroep op 3 en 10 februari is een nadere prioritering voortgekomen. Ook is de interactie
met externe stakeholders, CEO’s van bedrijven en instellingen en studenten in volle gang en ook hun input heeft de prioritering aangescherpt.
In dit hoofdstuk zijn deze prioriteiten op een rij gezet. Work in progress want zoals eerder benoemd: het is een dynamisch proces en een dynamisch
product. Bovendien is het project in volle gang en verrijken we onszelf elke dag met inzichten en ideeën. Op 1 maart tijdens de collegeconferentie en op
30 maart tijdens de gezamenlijke conferentie met raden en colleges zijn de colleges en raden aan zet: op welke thema’s is het wat jullie betreft belangrijk /
urgent om krachtig samen op te trekken? Welke doelstellingen willen we met elkaar rondom die thema’s formuleren teneinde in 2027 als Leidse regio nog
sterker te zijn?
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Vanuit een gezamenlijke gebiedsbenadering is een toekomstbestendige
retailstrategie sterker: van concurrentie naar cohesie.

Prioriteit: Economie
Werkgelegenheid lager en middelbaar opgeleiden
Werkgelegenheid voor lager en middelbaar opgeleiden staat internationaal, nationaal en misschien ook wel lokaal onder
druk. Flexibilisering en robotisering zijn daarvan belangrijke oorzaken. Maar ook de postindustriële tijd en afnemende
detailhandel.
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 suggesties voor
versterking van de werkgelegenheid op MBO-niveau: ruimte (blijven) bieden voor bedrijvigheid op alle niveaus. Ook
actief verbinding zoeken tussen hoogtechnologische kennisontwikkeling en toepassing daarvan bij lokale bedrijven,
zowel in Bio Science als bijvoorbeeld land- en tuinbouw ('biobased economy').
Een 'extra hoofddrager' (naast grotere en kleinere bedrijvigheid) respectievelijk 'meer innovatie' behoeven grotere inzet
van regionaal bedrijfsleven en overheden in onderlinge (krachtige) samenwerking.

Retail
De regio heeft van oudsher vanwege haar ligging en op dit deel van de micro-economie sterk gericht ondernemerschap
relatief veel detailhandel. Die wordt nu en de komende jaren door allerlei plagen tegelijk getroffen en hoort dus qua
belang en urgentie op de lijst met topprioriteiten voor de komende jaren. Waar zijn winkels wel levensvatbaar en waar
niet? En hoe sturen gemeenten daarop? De uitkomst hiervan slaat neer in de regionale retailvisie. De totstandkoming
van de retailvisie kan misschien zelfs dienen als graadmeter voor de regionale samenwerking. Lukt het om vanuit het
gezamenlijk belang te opereren en niet te verzanden in een compromis? Hoe is het proces verlopen? Zijn de juiste
partijen betrokken? Zijn raadsleden op het juiste moment betrokken? Durft iedereen achter de uitkomsten te gaan staan
en last but not least: hoe gaan we werkelijk gezamenlijk krachtig uitvoering geven aan deze visie?
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Bereikbaarheid, wateroverlast, woonopgaven… bekende stokpaardjes
behoeven een krachtige gezamenlijke aanpak.

Prioriteit: Infrastructuur
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is een thema dat per definitie gemeentegrenzen overschrijdt. Zeker in een gebied dat steeds sterker als een stedelijke agglomeratie tegen elkaar aan groeit.
Met LAB071 is de basis gelegd. Daarop zouden we kunnen voortbouwen, voor alle vervoersvormen, van lopen, fietsen en OV tot en met de auto. Nieuwe kansen en
opgaven liggen er bovendien ook in de toepassing van ICT, in nieuwe vormen van delen en in geautomatiseerd vervoer.
Urgentie: een goede infrastructuur gaat niet alleen over de bereikbaarheid van woonwijken, werk- en winkelgebieden in de regio, maar ook over de ontwikkeling van
plekken voor nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten. De doorontwikkeling van zowel het knooppunt rondom Bio Science Park/Corpus aan de westzijde
(mede gelet op de invulling van Vliegveld Valkenburg) en de ontwikkeling aan de oostzijde rond knooppunt A4/N11/rail-plus-station is essentieel en noodzakelijk voor de
regio. Deze knooppunten liggen op gemeentegrenzen en zijn belangrijk voor ons allemaal. Als we bij de ontwikkeling van die punten redeneren vanuit ons gezamenlijke
belang komen we tot andere, betere oplossingen dan wanneer we los van elkaar aan de slag gaan. Voor de 'aantrekkelijkheid' van de regio lijkt het onontkoombaar beide
knooppunten plus hun doorverbinding met het binnenstedelijk centrumgebied uit te bouwen met behoud van de groene natuurgebieden rondom.

Beter benutten A4 als internationale corridor
De regio kan de A4 als belangrijke ader waar dagelijks veel (internationaal) verkeer overheen raast nog veel beter benutten. Ook dit vraagt om een gezamenlijke visie en
aanpak. Oostkant van onze regio wordt nu letterlijk en figuurlijk alleen maar gepasseerd terwijl de gezamenlijke uitdaging er in ligt een dergelijke massale stroom af te
tappen, respectievelijk er een aftakking, stop, ontmoetingsplek, toegangspoort naar de regio van deze 5 aan toe te voegen.

Wateropgaven
Behoud, bescherming en verbetering van onze infrastructuur vergt krachtige samenwerking op het gebied van waterbeheer en waterberging. Samen optrekken ligt voor de
hand: de natte ondergrond in de Kooi en het Houtkwartier (Leiden) is vergelijkbaar met de Oranje Nassauwijk in Oegstgeest. Het Leidse hout heeft dezelfde functie voor
Oegstgeest als het Heempark van Leiderdorp voor de oostelijke kant van Leiden. Samen optrekken is een noodzaak, met een heldere governance en een scherp mandaat
om besluiten te nemen. Alleen dan is effectieve samenwerking mogelijk met partners als het Hoogheemraadschap Rijnland, waterleidingbedrijven en bedrijfsleven.
Beheerstaken kunnen dan door hele waterketen heen slim worden geclusterd, kleine gemeenten zijn dan voor afwateringskennis niet overgeleverd aan commerciële
ingenieursbureaus en locatiekeuzen voor waterberging kunnen dan op het niveau van de regio worden genomen.

Woonopgaven
Gelet op demografie en nationaal beleid heeft de Leidse regio een forse woonopgave in een relatief beperkt stedelijk gebied. Dit vraagt om voortdurende
beleidsafstemming en –implementatie van allerlei aspecten van ruimtelijk beleid (waar welke type woningen te plaatsen in de regio).
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Een meer circulaire aanpak is wenselijk of vanuit klimaatperspectief zelfs
noodzakelijk. Gezamenlijk streven naar gesloten ketens zonder restafval.

Prioriteit: Duurzaamheid
Opgaven voortkomend uit omgevingsvisie
Als verstedelijkt gebied zijn we als Leidse regio / G5 steeds meer met elkaar vergroeid. Dat levert een functionerend systeem op. De grote opgaven en kansen die
voortkomen uit de omgevingsvisie 2040, evenals de algemenere duurzaamheidsopgaven vragen voor dit verstedelijkte gebied om een gezamenlijke aanpak. Denk
aan bodemdaling, wateropgave (zie ook bij infrastructuur: Leidse regio ligt laag en verstedelijkt gebied heeft opgave ten aanzien van aanpassing riolering en bergen
hemelwater in openbare ruimte in verband met wateroverlast en waterschade) en energietransitie (warmterotonde biedt kansen voor hele regio maar vraagt om
investering in infrastructuur; zo’n investering leidt tot nieuwe kennis en afgeleide werkgelegenheid).

Aanpassen elektriciteitsnetten
Andere maatregelen die passen in onze duurzaamheidsambities zijn opwaardering en aanpassing van elektriciteitsnetten (zodat deze geschikt zijn om energie uit
zonnepanelen terug te leveren "aan het net"), energieopwekking en hergebruik van materialen. Ook elektriciteitsnetten zijn per definitie grensoverschrijdend en
dus efficiënt dit gezamenlijk op te pakken.

Woningvoorraad energiezuinig
De woningvoorraad energiezuiniger maken, onder meer door isolatie en meer gebruik van stadsverwarming, met slimme financiële arrangementen voor kopers én
huurders. Ook hiervoor geldt dat een grotere volume (van de Leidse regio in plaats van 5 losse gemeenten) aantrekkelijker / efficiënter is.
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De goede samenwerking in het Sociale domein is een goed voorbeeld voor
andere sectoren en kan niettemin nog krachtiger worden uitgebouwd, ten
gunste van onze inwoners.

Prioriteit: Sociaal
Zelfredzaamheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De regio had al veel te doen op dit terrein en recente
decentralisaties hebben die stapel werk alleen maar hoger gemaakt. Zowel in de zin van noodzakelijke aanpassing van
klassieke (intra- en extramurale) zorgarrangementen als ook in de zin van de maatschappelijke non-participatie
verminderen is er werk aan de winkel:

Participatie / zelfredzaamheid
Hoe kun je de zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners gezamenlijk op een slimme manier regelen, zodat zij
kunnen meedoen aan de samenleving en de kosten betaalbaar blijven? In het sociale domein zijn er nog allerlei
manieren om meer van elkaar te leren en om tot nog meer efficiëntie te komen, zodat met hetzelfde geld méér bereikt
kan worden. Bijvoorbeeld met meer gezamenlijke beleidsontwikkeling. Ook valt te denken aan meer gezamenlijke
uitvoering.

Welzijn
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?

Intramurale zorg
Financiers / verzekeraars bieden korte termijn arrangementen aan. Zorgaanbieders hebben in de regel een collectief aan
gemeenten nodig om de onderhandelingen aan te scherpen. Aanbieders van intramurale zorg werken dan ook in
netwerken samen met gemeentes, zorgverzekeraars en andere aanbieders om tot oplossingen te komen. Dit vraagt om
onderhandeling, gezamenlijke afspraken en vertrouwen.
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Is vitaliteit en gezondheid een thema dat onze regio onderscheidt en
verbindt en dat we nog sterker kunnen uitdragen?

Prioriteit: Vitaliteit
Vitaal houden van de kernen
Belang van alle 5 om na te denken over vraag hoe je jonge mensen aan het gebied bindt: ontwikkelkansen voor
jongeren.

Place making
Van belang om de omgeving dusdanig in te richten zodat het jong en oud vitaal houdt. Fietspaden in regio dusdanig
inrichten en verbinden dat het letterlijk uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. Idem voor inrichting van
ontmoetingsplekken. Vanuit een gezamenlijke visie en overtuiging met gebruikmaking van de kennis die deze regio op dit
terrein rijk is.

Gezondheid, bewegen en sporten
Gezamenlijk inzetten op breedtesport en topsport en het aantrekken van studenten en senioren en sport en het
multifunctionaal gebruik van bestaande voorzieningen ook voor ouderen. Zie bij voorzieningen: regionale visie op sport
en vitaliteit.
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Sport kent geen gemeentegrenzen. Zowel de leden van de verenigingen als
de competities waarin zij uitkomen zijn vaak bovengemeentelijk van aard.

Prioriteit: Voorzieningen
Voorzieningen zoals winkelcentra, sportcomplexen, zwembaden, bibliotheken, cultuur- en zorginstellingen zijn
toegankelijk voor bewoners uit alle gemeenten, zowel uit de regio als daarbuiten. Het is daarom van belang de
ontwikkeling van het voorzieningenaanbod met elkaar af te stemmen. Zoals:

Sport
Sport is een thema dat grensoverschrijdend is. Veel Leidse studenten hockeyen en tennissen bijvoorbeeld in Oegstgeest
en in Zoeterwoude voetballen veel inwoners van Leiden en Leiderdorp. Wie in de zomer wil skeeleren gaat naar
Leiderdorp en wie wil schaatsen naar Leiden. Hoe ontwikkelt de sport zich de komende 10 jaar en welke accommodaties
heb je nodig? Hoe zorg je voor een efficiënte en evenwichtige spreiding over de regio? Van belang en nuttig om tot een
regiobaal sportbeleid te komen en heldere (niet vrijblijvende) afspraken met elkaar te maken.

Zorg
Enerzijds willen we de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk passend maken op individueel niveau en op wijkniveau,
en anderzijds zien we dat zorginstellingen meer en meer samen clusteren op regionaal en zelfs landelijk niveau. Willen
we per wijk tot de best denkbare resultaten komen, dan is het belangrijk om bestuurlijk ook op dit terrein de krachten te
bundelen.
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Hoe trots we ook zijn op onze eigen regio, die trotsheid heeft pas
economische waarde als die ook buiten de regio wordt herkend.

Prioriteit: Concurrentievermogen
Eigenstandige positie Leidse regio versterken
Aantrekkelijkheden van de Leidse regio zijn voor de binnenwereld vanzelfsprekend, maar de competitieve buitenwereld
maakt tal van eigen bewegingen die niet vanzelfsprekend in deze regio starten respectievelijk blijven.
De vanzelfsprekendheid dat de Leidse regio attractiever is en centraler ligt dan andere stedelijke gebieden in Nederland
wordt in de praktijk niet gedeeld / gevoeld. Kortom, eigen positie van Leidse regio versterken ten opzichte van MRDH en
Schiphol, Noord metropool. Aantrekkelijkheid Leidse regio daar en elders uitdragen. Dit vraagt om gezamenlijke lobby
richting deze externe partijen, marketing, als collectief aansluiten bij bedrijfsmatige, maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen.
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Samen sterker heeft ook alles van doen met een effectieve aanpak van
gezamenlijk op thema’s de Leidse regio besturen.

Prioriteit: Slimmer samenwerken
Gezamenlijk belang voorop: samenwerken en loslaten
Minder met onszelf bezig zijn en meer met de buitenwereld. Er liggen te veel uitdagingen op weg naar de toekomst die
redeneren vanuit het perspectief van het gehele gebied noodzakelijk maken in plaats vanuit de optelsom van 5
afzonderlijke delen daarvan. Als startpunt het gezamenlijk belang nemen, levert andere oplossingen op dan wanneer je
vanuit een individueel tot een gezamenlijk belang probeert te komen. Dit laatste verzandt sneller in een compromis.
Door te redeneren vanuit het perspectief van het totale gebied en haar gebruikers kan ook een duidelijker en
consistenter stellingname in de blijvende samenwerking met omliggende gebieden en externe partners tot stand worden
gebracht. Als betrouwbare partner allianties aangaan met bedrijven en maatschappelijke partners en het gebied op
verschillende niveaus verbinden waardoor ook de kracht van de samenleving ruimte krijgt. Dit vraagt soms om loslaten
om er in the end meer voor terug te krijgen.

Efficiency
Benut nog meer de kracht van gezamenlijk volume en inzet waardoor bij noodzakelijke aanpassingen niet op 5 plekken
het wiel behoeft te worden uitgevonden, nog meer gezamenlijke inkoopvoordelen kunnen worden behaald, grotere
snelheid kan worden bereikt (in o.a. besluitvorming) en overbodige of gebrekkige aansluitingen/voorzieningen kunnen
worden vermeden. Dit alles heeft meerwaarde voor de gezamenlijke inwoners en gebruikers van het gebied.

Democratische legitimatie en bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht
Heldere bestuurlijke keuzes over de toekomstige vorm van (en financiële inzet bij) samenwerking is een conditio sine qua
non om de hiervoor (en straks in de uiteindelijke tekst van de visie) omschreven ambities in het belang van inwoners en
bezoekers van deze prachtregio waar te kunnen maken.
Er is behoefte aan een heldere organisatievorm die het mogelijk maakt om samen nieuwe ambities te formuleren, en om
snel meters te maken, met goede interactie tussen de colleges, de gemeenteraden en hun achterbannen en
maatschappelijke netwerken. Die organisatievorm is er nu nog niet. Wel zijn er veel verschillende samenwerkingslijntjes.
Het is voor gemeenteraden een hele kunst om daarover überhaupt overzicht te bewaren, laat staan om effectief kaders
te stellen en te controleren. Slimme vernieuwende samenwerking, gebaseerd op respect en onderling vertrouwen, helpt
daarbij. Kortom: denk na over deze verdergaande manier van samenwerken en over onderwerpen met een regionale
impact waarvoor besluitvorming op regionaal niveau is te organiseren, met bijbehorende budgetten. Dit vergroot de
bestuurlijke slagkracht en bestuurlijke realisatiekracht.
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Naar een Strategische agenda
Bouwstenen zijn aangereikt, waaruit de komende maanden een Toekomstvisie Leidse
Regio 2027 kan worden opgetrokken. Er ligt al veel aan visies. De bestuurlijke afronding
laat deels nog op zich wachten. Ook is er nog niet op alle fronten nagedacht over een
financieel kader voor de opgaven die voortkomen uit deze visies. Is er ruimte voor
nadere prioriteitstelling? Valt er winst te boeken door ontdubbelingen en betere
spreiding van bestuurlijke focus, taken en voorzieningen?
Deze analyse geeft op basis van de bestaande situatie en de ontwikkelingen die op ons
afkomen samenvattingen van bestaande visies (zowel in termen van identiteit en trots
als in termen van opgaven, kansen en ambities), ordent meningen van
belanghebbenden, zet accenten en benoemt dilemma’s– en niet meer dan dat.
Want nadrukkelijk wil deze analyse uitnodigen tot meedenken en meepraten.
Dit is immers een toekomstvisie die waarde toekent aan al hetgeen er al ligt als dit
samen wordt uitgedacht en vormgegeven. Wat heeft dit gebied werkelijk nodig? Welke
thema’s adresseren we als Leidse regio en welke niet?
Met deze bevolking, op deze plek in de wereld gelegen is de Leidse regio sterk,
compleet, open en mooi en kunnen we in de basis de grote vraagstukken van deze tijd
met kennis van zaken en zelfvertrouwen tegemoet treden.
Dat gaat echter niet vanzelf. Wil je in de toekomst samen nog sterker, completer,
opener en mooier worden moet je daarin durven investeren. Werkelijk kiezen voor
elkaar en de handen ineen slaan.
Na deze analyse is dé centrale vraag voor de volgende, creatieve fase :
Hoe kunnen we door slim samenwerken ervoor zorgen dat de Leidse regio in 2027
nóg completer, sterker, opener en mooier zal zijn dan deze nu al is.

Reageren: toekomstvisie@leidseregio2027.nl
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Interactie
Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de interactieve componenten van het proces om te komen tot een regionale Toekomstvisie. Er is bewust gekozen
voor een proces waarbij er ruimte is voor ontmoeting en reflectie. Een proces waarbij raden en colleges worden betrokken. Niet louter om te reageren
maar om werkelijk te participeren. Door mee te denken, mee te praten en mee te doen. Ook is bewust gekozen voor een proces dat onze blik verruimt. Dit
door van buiten naar binnen te kijken, ons kwetsbaar op te stellen en onze externe partners te vragen wat zij van ons en ons gebied vinden en wat zij van
ons als gebied en bestuurders nodig hebben om gezamenlijk de toekomstige ambities te kunnen voldoen en zodoende deze regio een excellente regio te
laten zijn.

Input colleges en raden
In deze paragraaf wordt ingegaan op de interactie met colleges en raden. De vijf colleges zijn meerdere keren bij elkaar gekomen om met elkaar te praten
over de intensivering van de samenwerking. De raden zijn op 30 september voor het eerst bij elkaar gekomen om onder andere hierover met elkaar van
gedachte te wisselen. Als start van het project om te komen tot de gezamenlijke visie is een rondgang langs colleges en raden gemaakt door de extern
voorzitter en extern projectleider hetgeen heeft geresulteerd in een gezamenlijke conferentie op 9 december in Naturalis. Via een aantal open vragen, en
word clouds is middels een interactief systeem input gegeven op vragen over trots, opgaven en kansen en wat men nodig heeft om werkelijk vanuit het
gezamenlijk belang te opereren. Op pagina 53, 54, 55 en 56 zijn deze wordclouds opgenomen.

Adviezen externe stakeholders
In deze paragraaf wordt een eerste terugkoppeling gegeven van de input van externe stakeholders die tijdens de analysefase zijn bevraagd en betrokken.
Tot slot wordt gekeken naar de komende periode. Dit vanwege het feit dat ten behoeve van bestaande visies er al veel interactie heeft plaatsgevonden.
Wat is de meerwaarde van interactie met betrekking tot deze toekomstvisie en wie te betrekken tijdens de creatieve fase?
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Samenwerking is mensenwerk. Deze toekomstvisie is van ons samen en
heeft meerwaarde als we de komende maanden actief met elkaar en onze
partners in gesprek gaan en investeren in elkaars denkbeelden en
denkkracht!

Interactie: input colleges en raden

Betrokkenheid raden en colleges en interactie
Vanaf 2015 is er een start gemaakt met het investeren in elkaars denkbeelden over de toekomst van de
Leidse regio. De colleges zijn dat jaar vier keer bij elkaar geweest in collegeconferenties waaruit het initiatief
tot een gezamenlijke toekomstvisie uit voort is gekomen.
Op 30 september 2015 vond een eerste raadsledenbijeenkomst Leidse regio plaats, over onder meer
regionale samenwerking. Hier werd ook gesproken over de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 en de rol van de
raad daarbij. Dit leverde onder meer concrete afspraken m.b.t. de betrokkenheid van de raden tijdens het
toekomstvisie traject (o.a. het instellen van de klankbordgroep). Ook werden daarin de volgende thema’s /
kansen genoemd waarop intensievere samenwerking kansrijk is:
regionale afvalvisie
sport
efficiency en sturing raden: regionale raadswerkgroep, meer gezamenlijk optrekken in Holland
Rijnland verband en combineren van rekenkamercommissies
Op 9 december 2015 werd, na een rondgang langs de diverse colleges en gemeenteraden, tijdens de
gezamenlijke conferentie van raden en colleges van de Leidse regio (Naturalis), gewerkt met zogenaamde
wordclouds om input te krijgen op waar men trots op is maar ook wat men als de grootste opgave en kans
voor deze regio ziet. Deze zijn meegenomen in voorgaande analyse (zie ook hierna).
Ook de komende maanden is en blijft het investeren in de onderlinge relatie en elkaars denkbeelden
relevant. Zowel colleges, raden als ook externe stakeholders en bedrijven en maatschappelijke instellingen
gaan met elkaar in gesprek. Hoe we dit precies vormgeven, bepalen we met elkaar. Hopelijk nodigt dit
document uit om ook daarover met elkaar het gesprek te voeren.
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Trots op…

Bijdrage
Op 9 december 2015 hielden
raadsleden en collegeleden
een conferentie over de toekomst
van de Leidse regio.
Via stemkastjes gaven ze
in trefwoorden antwoorden
op verschillende vragen. Deze zijn verbeeld
in ‘woordclouds’ (hoe groter de letters hoe
vaker het woord is genoemd).
Links:
Waar ben je trots op als je aan je eigen
gemeente denkt?
Rechts:
Wat is er zo bijzonder aan jouw gemeente
waarmee je de Leidse regio denkt te kunnen
versterken?
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Kracht van de regio
Op 9 december kwam ook de vraag aan de orde:
Als ik aan de onderscheidende kracht van de Leidse regio denk, komt het volgende woord in mij op:
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Opgave voor de Leidse regio

Kans voor de Leidse regio

Op 9 december 2015 hielden
raadsleden en collegeleden
een conferentie over de toekomst
van de Leidse regio.
Via stemkastjes gaven ze
in trefwoorden antwoorden
op verschillende vragen (hoe groter de
letters hoe vaker het woord is genoemd) .
“Als ik denk aan Leidse regio in het jaar 2027:
Links:
Dan zie ik als belangrijkste kans?
Rechts:
Dan zie ik als belangrijkste
uitdaging/opgave?”
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Het is van belang om te investeren in het onderlinge vertrouwen. Zijn we
transparant en eerlijk in onze communicatie? Zijn we bereid met elkaar te
praten in plaats van over elkaar?

Vertrouwen
Tijdens de rondgang langs colleges en raden in november
stond onder andere de vraag van het gezamenlijk belang
versus het wel begrepen eigen belang op de agenda. Wil
deze regio toekomstbestendig zijn, is het immers van
belang vanuit het gezamenlijk belang te besturen.
Randvoorwaardelijk daarvoor is onderling vertrouwen (zie
kader). Met andere woorden: hoe verhoudt zich dit
gezamenlijk belang ten opzichte van het eigen belang? Zijn
we daarin transparant en open en voeren we de juiste
gesprekken met elkaar?
De regio kent voldoende actuele casuïstiek (zoals
bijvoorbeeld ten aanzien van de kantorenstrategie en
retailvisie) die zich lenen voor het goede gesprek hierover.

“Wat heb je nodig om vanuit het gezamenlijk
belang naar de Leidse regio te kijken en
samen op te trekken?” Deze vraag hebben we
op 9 december 2015 gesteld aan de raads- en
collegeleden. De antwoorden hebben we
samengevat in deze woordwolk. De woorden
“visie” en “vertrouwen” vallen het
meest op. Gevolgd door belangen en open.
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Onze externe partners roepen ons op grenzeloos te denken en met meer
focus de regio te besturen vanuit de grotere gezamenlijke belangen

Interactie: adviezen van externe stakeholders
Op weg naar een Toekomstvisie Leidse regio 2027 zijn en worden gesprekken
gevoerd met externe partners. Diverse belanghebbenden is tijdens de analysefase
al gevraagd waar zij kansen zien voor de Leidse regio en wat zij nodig hebben van
de Leidse regio. Deze belanghebbenden vertegenwoordigen de volgende
organisaties: Rabobank, Schiphol, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie
Zuid-Holland, Hoogheemraadschap, Universiteit Leiden, VNO NCW west en
Innovation Quater.
‘Samenwerking’ is de rode draad in de antwoorden. Er is een gezamenlijke
opdracht voor bedrijven, instellingen, organisaties én de gemeenten in de Leidse
regio. Sleutelwoorden daarbij zijn: verbinden, clusteren, allianties, krachten
bundelen, handen ineenslaan zijn de sleutelwoorden. Daarbij spelen de universiteit
en de thema’s bioscience, health, vitaliteit, duurzaamheid, woon- en
vestigingsklimaat, mobiliteit en bereikbaarheid een belangrijke rol.
De ‘buitenwereld’ geeft aan van de besturen van de gemeenten éénheid in woord
en daad te vragen. Aan de gemeenten in de Leidse regio is het specifieke advies –
i.h.k.v. wat de partners nodig hebben – om de krachten te bundelen:
•

“Hou op met uw
grensgeschilletjes!”

•
Willem te Beest

•
•
•
•
•

maatschappelijk functioneert dit gebied als 1 geheel, bestuurlijk houdt men
elkaar soms in de houdgreep: oproep: bestuur vanuit de grotere
gezamenlijke belangen;
regionaal en grenzeloos denken en investeren in relatie met elkaar: durf
werkelijk voor elkaar te kiezen;
niet sec sectoraal maar vanuit gezamenlijke ambitie handelen;
regelgeving harmoniseren;
open en transparant werken en verantwoordelijkheid nemen;
Innovatie verbinden en clusteren, allianties aan gaan;
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oog blijven houden voor de gemeenschap in de regio en de afzonderlijke
gemeenten (vooral op wijkniveau).

Er is al veel met externe partners gesproken in het kader van de bestaande
visies. Met focus in gesprek over de toekomst van deze regio!

Interactie: wie te betrekken tijdens creatieve fase?
Betrokkenheid en interactie
De Leidse regio kent al veel visies. Zowel sectoraal als lokaal intersectoraal. Dat maakt het formuleren van een nieuwe
Toekomstvisie uitdagend. Voor al deze bestaande visies is immers al veel interactie geweest met ‘de buitenwereld’.
Deze interactie is geanalyseerd en wat valt daarbij op?
•

Voor alle vijf de gemeenten geldt dat bij de totstandkoming van bestaande visies er buitengewoon veel
interactie is geweest met externe maatschappelijke, commerciële partners, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en burgers. De bereidheid om mee te denken en praten en de betrokkenheid is binnen
deze regio groot.

•

De interactie bij regionale visievorming was met name aan de orde ten aanzien van onderwerpen die veelal
binnen de leefomgeving van de gebruiker van het gebied viel: economie, bereikbaarheid en groen. Veel minder
is er een scherp beeld over wie betrokken zijn bij maatschappelijke visies. Daarentegen zijn op lokaal niveau wel
vooral maatschappelijke instellingen, onderwijs, sport betrokken bij het opstellen van de lokale
(toekomst)visies.

•

Kijkend naar de Leidse regio zien we als terugkerende partners (ten behoeve van interactie, consultatie of
nadere samenwerking): o.a. universiteit, Rabobank, Hogeschool Leiden, BV Leiden, Leiden Bio Science Park en
de ondernemersverenigingen van Leiden en Leiderdorp.

De meerwaarde voor deze visie en de interactie die we ten behoeve van deze visie willen gaan inzetten richt zich
daarom vooral op:
•
•
•
•

De toekomst: studenten en scholieren
Frisdenkers (wilde ganzen, visionairs, frisse kijk, ruime blik, gevoel bij regio)
CEO’s van grote bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en hen verbinden
Partijen die de gemeenten nodig hebben om opgaven te realiseren (corporaties, (jeugd)zorginstellingen,
onderwijs, sportkoepels, verenigingen)
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Toekomstvisie Leidse Regio 2027 │ de kracht van samen optrekken
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