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Bulle n Toekomstvisie Leidse Regio
de kracht van samen optrekken
bulle n voor raadsleden en collegeleden van de G5 - Leidse regio

Dít hebben we met
elkaar al bereikt
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dat we in deze
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Vijf gemeenten, toekomstgericht, 'peiljaar'
2027: 'Wat bindt ons?', 'Hoe onderscheiden
we onszelf, als regio?', 'Wat zijn de kansen
voor de Leidse regio?'
Raadsleden, wethouders en burgemeesters
van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude stellen
zichzelf onder andere die vragen. Als
voorzi er van de Stuurgroep mag ik helpen
uw antwoorden te verzamelen, zodat hieruit
één regionale visie kan ontstaan.
Woensdag 9 december waren wij bijeen in
Naturalis, om feiten en cijfers uit te wisselen
en elkaars opva ngen te horen over nut en
noodzaak van de Toekomstvisie Leidse regio
2027.
We laten op ons inwerken wat we vorige
week hebben gezien en gehoord. In januari
ronden we de analysefase af en vervolgens
gaan we nader met elkaar en met de
buitenwereld in gesprek.

Voorzi er Elco Brinkman opent het symposium
Toekomstvisie Leidse regio van 9 december j.l.

Deze nieuwsbrief is een impressie in
beelden, woorden en citaten.
Welke visie er in 2016 ligt weten we nog
niet. Dat we met elkaar in gesprek zijn, in
een open sfeer, waarin ook gelachen mag
worden, zoals afgelopen woensdag – dát
hebben we wel al met elkaar bereikt. Het
biedt veel vertrouwen in een mooie
toekomst voor onze veelzijdige regio.
Namens de Stuurgroep goede feestdagen
gewenst!
Elco Brinkman
Voorzi er Stuurgroep

De Stuurgroepleden aan het woord
Ton de Gans: “Samenwerken gaat over
mensen en daarom erg belangrijk
jdens dit visietraject te investeren
in rela es tussen mensen.”

Esther Peters: “Intensivering van de
samenwerking: wat zijn daarbij belangrijke
elementen in rela e tot deze toekomstvisie?”

Michiel van der Eng: “Wat bindt ons,
wat zijn onze opgaven en ambi es en
ook: een conrete strategische agenda.”

Jan Waaijer: “Wat hebben onze
maatschappelijke partners nodig om
samen met ons te kunnen bouwen
aan een welvarende regio?”
Robert Strijk: “Samenwerking begint
met verdiepen in elkaars belangen en
waarden.”

Jeroen Staatsen: “De buitenwereld verwacht dat wij
samenwerken en we zijn met elkaar verantwoordelijk
voor de toekomst van onze regio.”
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Tijdens het symposium werden een eerste reeks facts
& ﬁgures gepresenteerd. Dít zeggen de cijfers over
onze regio:
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• We wonen met circa 200.000 mensen op 75 m². Dit
inwonertal groeit naar circa 220.000 in 2030. Het
aandeel van jongeren (studenten, omstreeks 20 jaar)
blij min of meer stabiel; veel meer bewoners zullen
dan boven de 50 jaar zijn.
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• We wonen in ruim 90.000 'woonobjecten'. Er worden
10.000 woningen extra gebouwd om de groei van de
bevolking op te vangen, plus 12.000 nieuwe woningen
in onze directe omgeving.
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• Onze regio telt circa 100.000 banen. De grootste
concentra e banen, 15.000, is te vinden in het Bio
Science Park. Iets meer dan de hel van de werkenden
woont in een G5-gemeente. Leiden staat voor allevijf
op de eerst plek als werkgemeente, met de eigen
gemeente op de tweede plaats.

Graﬁek boven: 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).
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Graﬁek links: de werkpendels binnen
de G5 - Leidse regio.
Een voorbeeld: van de 58.100
werkenden die in Leiden wonen (het
zwarte getal in Leiden), werken er
25.800 in Leiden zelf (rode blok),
1.800 in Leiderdorp, 1.000 in
Oegstgeest, 900 in Zoeterwoude en
700 in Voorschoten (zie de rode pijlen).
Elke gemeente hee zijn eigen kleur
en op basis daarvan kunnen de
werkpendels per gemeente worden
herleid.
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Graﬁek rechts:
de bevolkingspiramide nu
en in 2030 (blauwe contour)
van de G5 - Leidse regio.

• Bijna 1/3 van de nieuwe bewoners kwam de
afgelopen vijf jaar uit een 'G5'- buurgemeente (zie de
graﬁek hiernaast).
Zeven van de en dorpsbewoners zijn hier al langer
geves gd dan en jaar. Ruim de hel van de inwoners
van de stad (Leiden) woont hier korter dan sinds en
jaar.
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• Van de Leidse regio verbruiken de Leidse inwoners en
gebruikers van het gebied de meeste energie. Op het
terrein van zonnepanelen scoort de hele Leidse regio in
geïnstalleerd vermogen in kWp per inwoner vrij laag
(plek 272 tot 385 van de 393 gemeenten in
Nederland). Zoeterwoude scoort hierbij veruit het
hoogste (48,7 kWp per inwoner), gevolgd door
Oegstgeest (37,0 kWp) en Voorschoten (31,8 kWp). Op
het gebied van windturbines levert Zoeterwoude het
enige en daarmee meeste vermogen van de G5 Leidse regio (4,0 mw, 2 turbines).
• Van onze scholieren gaat 91% naar school in één van
onze vijf gemeenten (en 6% in Wassenaar). Van alle
studenten (aan universiteit en hogeschool) woont circa
een derde in Leiden of een buurgemeente; tweederde
woont verder weg. De universiteit trekt studenten uit
vrijwel alle Nederlandse gemeenten en uit het
buitenland.
• Vele enduizenden mensen zijn dagelijks ook
'gebruikers en bezoekers' van onze regio. Met elkaar
delen wij onder meer zorgen over ontwikkelingen op
deze terreinen (+ percentages mensen die de kwes es
benoemen): gezondheidszorg (34%), integra e
allochtonen (23%), werkgelegenheid (22%),
omgangsvormen (20%), gedrag bestuurders (18%).
• “Hier worden we vrolijk van” in onze leefomgeving:
winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen
(17%), bewoners die rekening houden met elkaar
(16%), elkaar groeten (15%), belangstelling tonen in
elkaar (11%), elkaar helpen (11%). Plus: openbaar
groen (13%), de strijd tegen woninginbraken (10%) en
schone straten (10%).
• Vormen van samenwerking tussen onze gemeenten
bestaan al sinds jden, zoals: de vleeskeuring (sinds
1922), Gewestelijk Arbeidsbureau (sinds 1940), Leidse
Bouwregio (sinds 1956), Streekmuziekschool (1970),
Woningbouwverdeling (1987), Holland Rijnland (2004),
Servicepunt 71 (2012).

De economische waarde van de Leidse universiteit.
Een geëngageerde Willem te Beest,
Vice-voorzi er College van Bestuur
Universiteit Leiden, neemt jdens
het symposium in het Auditorium
van Naturalis de zaal mee in het
universitaire perspec ef op de regio.

“Hou op met uw
grensgeschilletjes!”
Willem te Beest

Samen optrekken, samen investeren
“In de wereld mogen 24.000 organisa es zichzelf
'universiteit’ noemen. De Universiteit Leiden staat, in
alle rankings, ergens tussen plek 60 en 70. Wij werken
in een interna onaal concurren eveld. Voor ons
houdt de wereld niet op bij de gemeentegrens van de
stad Leiden: we hebben een sterke regio nodig, een
sterke Randstad, om onszelf te kunnen ontwikkelen.
Deloitte hee becijferd: onze regio is de meest
'kennisintensieve' van heel Nederland. De Randstad
staat mondiaal op plek 5. Deze posi e is, zowel
na onaal als interna onaal, van onschatbare waarde:
economisch en maatschappelijk.”
Leiden-Del -Erasmus
“Als Universiteit Leiden werken we intensief samen
met de TU Del en Erasmus Universiteit Ro erdam.
We maken gebruik van elkaars kracht. Del voegt
techniek toe aan onze faculteiten, Ro erdam biedt
economie en management. Elkaars kracht benu en:
dat is wat de Universiteit ook nodig hee in de
regionale samenwerking. De buurgemeenten van
Leiden bieden een ruime, groene woonomgeving: die
is zeer aantrekkelijk voor expats. De stad Leiden is te
krap om alle studenten, uit binnen- en buitenland,
woonruimte te bieden. Het Bio Science Park groeit als
kool, in de rich ng van Katwijk.”
Economie071
“Zes gemeenten werken nu samen in Economie071.
Dat is een economische motor die de universiteit heel
goed kan gebruiken. In het begin was er scepsis,
koudwatervrees. Nu zie je de eerste ini a even op
tafel liggen: een expatcenter, startersgebouw, centrum
voor ondernemerschap, retailvisie, gezamenlijke
branding als economische groeiregio.
Samen kunnen we de economische basis van deze
regio versterken: op weg naar een 'biobased
economy', naar tuinbouw die werkzame stoﬀen
oplevert voor heel veel nieuwe toepassingen.”

“Zorginnova e: hoe kun je vitaal oud worden, een
aantrekkelijk woon- en lee limaat handhaven in
dorpen en wijken? Het space-cluster: samenwerking
tussen Leiden en Noordwijk.
Zo kom je met z'n allen vooruit, door hechte en
slimme samenwerking. Dat lukt alleen als je
vertrouwen in elkaar hebt, als je elkaar iets gunt. Dus
sámen proberen een nieuw bedrijf of ini a ef binnen
te halen en daarna pas praten over het grondgebied
waarop je misschien wilt gaan bouwen.”
LERU
“De Universiteit Leiden is lid van het interna onale
netwerk van top-universiteiten, LERU. Dat kun je niet
zomaar worden, dan moet je écht een stevige
wetenschappelijke en economische posi e hebben.
Dan tellen de cijfers: 25.000 banen die direct en
indirect verbonden zijn met onze universiteit; 2,5
miljard euro bruto toegevoegde waarde. Zonder
hechte samenwerking in onze regio kunnen we deze
posi e niet handhaven en uitbouwen.”
Enkele vragen
Op een vraag uit de zaal, “Wat zou u ons vanavond
willen meegeven, als raadsleden, als collegeleden?”
“Hou op met uw grensgeschilletjes! Ik zit wel eens bij
overleg in de regio en dan zeg ik na een uur: wat is dit
een vreselijke bijeenkomst! Of er in het Bio Science
Park nu wel of niet een supermarkt of horeca mag
komen? Wat er wel of niet mag aan de ene of de
andere kant van het Centraal Sta on? Ik snap waar de
sen menten vandaan komen, maar uiteindelijk is het
slecht voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van
ons gebied om op dit detailniveau te blijven hangen.”
Tot slot, een opmerking uit de zaal: “U hee nog
weinig gezegd over duurzaamheid.” “O, dat mag ook
onmiddellijk op de lijst voor samenwerking. Als
universiteit hebben we net een duurzaamheidsplan
vastgesteld. Ook hierbij kunnen we samen optrekken.”

Interac ef temperaturen
De 'stemkastjes' in de zaal dienden als
temperatuurmeter. Een peiling waarbij meningen
zijn gepolst, trefwoorden zijn verzameld, en reac es
op stellingen gegeven.

Leendert Beekman - bekend van
de regionale televisie - nam
jdens het symposium de
presenta e van het interac eve
deel voor zijn rekening. Hij werd
daarin bijgestaan door wisselende
panelleden uit de klankbordgroep:
Jan-Paul Middelburg (Voorschoten)
Sandra Mroseck (Oegstgeest)
Frederik Zevenbergen (Leiden)
Joey van Boxsel (Leiderdorp)
Arjan Bakx (Zoeterwoude)

Geen deﬁni eve uitspraken dus maar wel gevoel
krijgen bij wat de meerwaarde van deze visie moet
zijn, welke vragen we de buitenwereld willen stellen
en hoe we kijken naar onze eigen iden teit en trots.
Als opwarmvraag van welke gemeente je raadslid of
collegelid bent. Dit gaf een mooi inzicht van de
opkomst. Een goede opkomst van alle collegeleden en
raadsleden van de Leidse regio met Zoeterwoude,
Voorschoten en Oegstgeest met de hoogste opkomst.
Als je niet in je eigen gemeente zou wonen, in welke
andere gemeente van de Leidse regio zou je dan
willen wonen? Leiden blijkt het meest in trek, gevolgd
door Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest.
Waarom een toekomstvisie? Rich ng geven aan ons
bestuurlijk handelen en als regio excelleren scoorden
daar hoog. Gevolgd door makkelijker keuzes kunnen
maken en meer begrip hebben voor elkaars belangen.
Op deze pagina nog een aantal stellingen en een
aantal heldere reac es die daar op volgden.

“Je hebt een por e nieuwe dingen nodig; je moet niet
een optelsom maken van bestaande sectorale visies en
toekomstvisies van de vijf gemeenten. Daar kun je ook
stagiairs op ze en. Die kunnen dat ook. Deze visie
vraagt om nieuw elan.”

“De manier waarop we, als vijf gemeenten, met onze
bewoners en organisa es, samenwerken bij de opvang
van vluchtelingen – snel, eﬀec ef, sámen onze
verantwoordelijkheid nemen: dat gee mij vertrouwen
in onze toekomst. Hier zie je: regiogevoel, 'sense of
urgency', niet alleen praten, ook ac e.”

“Leuk om zo vroeg
betrokken te zijn bij
het proces.”
een lid van de klankbordgroep

“Het gaat hier niet louter om bestuurlijke
samenwerking. Het gaat om onze verbinding met de
buitenwereld. Onze bedrijven en organisa es willen
onze regio verder brengen. Samenwerking in de volle
breedte is hierbij noodzakelijk.”
“Ik ben vooral voor dingen dóen! Al dat gepraat: wat
heb je eraan? We praten al zoveel in allerlei
verschillende verbanden en vormen van samenwerking.
Ik ben meer van 'niet lullen maar poetsen'.”
“Ook lullen, niet meteen poetsen. Praten is belangrijk
voor het poetsen.”

Gedurende de avond is er in een gemoedelijke en
vrolijke sfeer ﬂink gereﬂecteerd op de stellingen.

Wordclouds
De ‘wordcloud’ die onstond op de
vraag: “Wat is er bijzonder aan jouw
gemeente waarmee je de Leidse regio
denkt te kunnen versterken?”

Onze regio: duurzaam en lee aar a.u.b.

Rechts de ‘wordcloud’ over de
belangrijkste uitdaging of opgave
voor de Leidse regio.

Gevraagd naar de kracht van onze regio verschenen
als grootste woorden op het scherm: 'Kennis' en
'Kenniseconomie'. Met ook hier een helder aanvullend
beeld, in de vorm van woorden die alle aandacht
vragen voor de eigen iden teit, geschiedenis,
kleinschaligheid, menselijke maat en betrokkenheid in
alle gemeenschappen die samen onze regio vormen.
De blik naar de toekomst gericht zien we twee
woorden die eruit springen: duurzaamheid en
lee aarheid. Als iets de aanwezigen in Naturalis
bindt, dan is het de ambi e om een
klimaatbestendige, groene woonomgeving en vitale
kenniseconomie door te geven aan volgende
genera es. Nog enkele reac es uit de zaal:

Hierboven de ‘kansen voor de Leidse
regio’-wordcloud.

“Ik zie het woord 'democra e' klein weergegeven. Ik
wil graag het belang ervan onderstrepen. We zien een
tweedeling in de samenleving: van ondernemende
mensen enerzijds en mensen die zich niet gehoord en
buitengesloten voelen anderzijds. De bevolking moet
zich wel herkennen in alle mooie plannen, zich erbij
betrokken voelen, legi ma e geven aan alle keuzes.”

“Ik zie de regio als een kansenkaart. Laten we die
thema's benoemen en bij de kop pakken waarvan we
met elkaar vinden: we komen verder als we dat samen
doen. De psychologie daarachter moeten we niet
onderscha en: samenwerking moet ook leúk zijn,
waarvoor je moet investeren in je rela es en netwerk.”
“Ik vind dat we niet alleen moeten praten over
ambi es, maar ook oog moeten hebben voor de
uitdagingen van de toekomst. Investeren in het
basisonderwijs is óók investeren in de kenniseconomie
– daarover moet het gesprek ook gaan.”

Deba raining cadeau
Michiel van der Eng, wethouder in Leiderdorp,
hee onlangs een deba raining 'gekocht' (op een
veiling voor een goed doel). De training, die is te
volgen door maximaal 150 deelnemers, wordt
gegeven door het Nederlands Deba ns tuut.
Michiel van der Eng nodigt raads- en collegeleden
in onze regio uit aan de training deel te nemen.
Dag, jd en plek volgen binnenkort.

Vooruitblik...

Wie is wie
in deze visie
Stuurgroep
Elco Brinkman (voorzi er), Jan
Waaijer, Jeroen Staatsen, Robert
Strijk, Michiel van der Eng,
Ton de Gans.

Helicopterview...

Klankbordgroep
Joey van Boxsel, Bob Vastenhoud,
Joyce van Reijn, Felix Stam, Arjan
Bakx, Ruud Bouter, Mathieu
Paardekooper, Frederik Zevenbergen,
Erik Krijgsman, Walter van Peijpe,
Klaas de Vries, Sjoerd van der Dool,
Jan-Paul Middelburg, Cees Bremmer,
Jan Vos, Frits van Dissel, Sandra
Mroseck (plv), Nicole Zwart (plv).

Wat hebben we nodig om werkelijk samen op te trekken en de handen ineen te slaan en met welke
vraag raadplegen we de samenleving? Deze vragen kwamen onder andere aan de orde op 9 december en geven
mooie handvaten en ingrediënten voor het vervolg.
Zoals aangegeven ligt bij de oriënta e op de toekomst een belangrijke rol bij de samenleving (voor wie doen we
het?) om tot een gedragen visie te komen. Essen eel daarbij is dat er een match ontstaat tussen de opva ngen
in de samenleving (inclusief de kansen en ambi es van partners) en de bestuurlijke ambi e.
Tijdens het interac eve deel kwam de vraag aan de orde welke vraag we in de interac eve en crea eve fase aan
onze externe maatschappelijke en bestuurlijke partners stellen. Hierboven staat de uitkomst op deze vraag.

Projectgroep
Esther Peters (projectleider), Bellina
Daleman (project assistent), Arnoud
Nierop, Rijk van Walsem, Barbara
Duvivier/Geertrude Haasnoot,
Mar jn Zwebe, Ton Orleans (regiocoördinatoren/strategisch adviseurs),
Lucien Geelhoed (strateeg Leiden
Marke ng).

Wat zien wijzelf als we in een helikopter stappen en
boven de regio vliegen? Dat grenzeloze regiodenken
is een mooie ambi e. Wat zien de vogels wanneer
ze over onze regio vliegen? Cartoonist Nils Bierman
maakte deze ‘bird’s-eye view’ alsof je vanuit zee
komt aangevlogen. Deze kaart is uitgedeeld na
aﬂoop van het symposium. Exemplaren zijn te
bestellen via toekomst@leidseregio2027.nl.

Suggesties? Mail ons!
toekomst@leidseregio2027.nl

Agenda
6 januari 2016
vergadering stuurgroep
vergadering klankbordgroep
27 januari 2016 (maandelijks)
vergadering stuurgroep
half februari 2016
collegeconferen e
februari-maart 2016
interac eve fase
consulta e externe partners
30 maart 2016
gezamenlijk symposium

Oproep
In januari ronden we de analysefase af. Vanaf februari start de interac eve en crea eve fase. We gaan in
gesprek met onze belangrijkste stakeholders. Aan jullie daarom de vraag:
• welke actoren we jdens de interac eve fase wat jou betre zeker moeten spreken
• welke regionale frisdenkers* er wat jou betre in de regionale expertgroep plaats moeten nemen
Graag sugges es voor 6 januari mailen naar: toekomst@leidseregio2027.nl
*elke gemeente kent dergelijke mensen: visionair, origineel, buiten de lijntjes denken; van hoogleraar tot
vrijgees ge journalist, van lid raad van bestuur tot de vrijwilliger van het jaar die de regio door en door
kent of er juist met een frisse onbevooroordeelde blik naar kan kijken.

Veel dank!

Hieronder de wordcloud van het antwoord op de open
vraag voor de pauze: “wat heb jij nodig om vanuit het
gezamenlijk belang naar de Leidse regio te kijken en
samen op te trekken?”

Fotograﬁe: Monique Shaw

