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Wijzigingen

Concept Toekomstvisie Leidse regio 2027, versie 1.0, juli 2016

Leeswijzer
Dit document bevat – ter kennisname – een overzicht van wijzigingen van de concepttoekomstvisie Leidse regio 2027
“Kwaliteiten versterken & Krachten verenigen”, zienswijzen van de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,
Voorschoten en Zoeterwoude en inspraakreacties.
De wijzigingen van de concepttoekomstvisie vloeien voort uit de zienswijzen van de vijf gemeenteraden. Deze wijzigingen zijn op
5 oktober uitgebreid doorgenomen en op elkaar afgestemd door de klankbordgroep van gemeenteraadsleden.
1. Wijzigingen – ter kennisname
Hierna volgt telkens:
 Op de linker pagina een kopie van een pagina uit de concepttoekomstvisie, waarin is gemarkeerd op welke plekken
wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen.
 Op de rechterpagina staan de wijziging uitgeschreven, waarbij telkens is vermeld naar aanleiding van welke zienswijze
een wijzigingsvoorstel is opgesteld. Daar staan de “oude” tekst en de geïntensiveerde verbeterde tekst naast elkaar.
Het aantal redactionele (niet-inhoudelijke) wijzigingen is beperkt tot enkele correcties van tikfouten en slecht lopende zinnen.
We hebben nagenoeg alle verandervoorstellen uit de zienswijzen omgewerkt naar wijzigingen van de tekst in de toekomstvisie.
Die tekstvoorstellen zijn telkens herleidbaar naar zienswijzen van een specifieke gemeente (LDN Leiden, LDP Leiderdorp, OEG
Oegstgeest, VSN Voorschoten, ZWD Zoeterwoude) of naar een inspraakreactie.
2. Zienswijzen
Achter in dit document hebben we alle zienswijzen opgenomen, waarbij we in de kantlijn het volgende hebben vermeld:
 De bladzijde waar een wijziging is terug te vinden, naar aanleiding van de zienswijze.
 Passages die relevant zijn voor “Fase 2”: de fase waarin de organisatievorm wordt besproken waarmee de vijf
gemeenten de toekomstvisie willen uitvoeren.
3. Inspraakreacties
We hebben een klein aantal inspraakreacties ontvangen. Deze zijn achter aan deze notitie integraal opgenomen. Naar aanleiding
van deze reactie zijn ook enkele wijzigingen in de toekomstvisie verwerkt. Ook deze zijn in de pagina’s hierna herkenbaar
gemarkeerd.
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Pagina 1 (Inhoudsopgave)

De woningvoorraad groeit mee met de behoefte, te midden van groen

Vervangen door:

Ambities voor wonen en groen
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Pagina 2 (Leeg)
Geen wijzigingen.
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Pagina 3 (Samenvatting)

A

B

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Omdat we met vijf gemeenten, hun inwoners,
bedrijven en maatschappelijke instellingen één
stedelijk gebied vormen is samenwerking
noodzakelijk. Die samenwerking willen we
intensiveren.
Aanleiding voor deze visie is het inzicht dat deze
gemeenten meer kunnen bereiken voor hun
inwoners wanneer zij samen optrekken, en wanneer
zij hun krachten verenigen met die van burgers,
bedrijven en maatschappelijke partners.

*
Nieuwe tekst:
Omdat we met vijf gemeenten, hun inwoners, bedrijven en
maatschappelijke instellingen één stedelijk gebied vormen, is
samenwerking noodzakelijk. Die samenwerking willen we
verbeteren.
Aanleiding voor deze visie is het inzicht dat deze gemeenten
meer kunnen bereiken voor hun inwoners wanneer zij samen
optrekken bij onderwerpen die daarvoor in aanmerking
komen, en wanneer zij hun krachten verenigen met die van
burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.

LDN
ZWD

ZWD
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Pagina 4 (Voorwoord)

A

B

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Nieuwe tekst:
[…] meer ruimte te laten voor
[…] meer ruimte te laten voor eigen en vernieuwende initiatieven van
eigen en vernieuwende initiatieven inwoners, bedrijven, instellingen en gemeenten.[…]
van gemeenten, inwoners,
bedrijven en instellingen.[…]
[Invoegen vóór “Na de
De colleges van B en W in de Leidse regio hebben begin 2015 geconcludeerd
decentralisaties in het sociaal
dat alleen door een krachtig gezamenlijk optreden de belangen van de
domein”]
inwoners van de regio goed kunnen worden gediend. Er komen namelijk grote
opgaven op de gemeenten af, zoals ook blijkt uit het analysedocument “Naar
een scherpere blik op de Leidse regio”.

*
ZWD

ZWD
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Pagina 5 (Andere visies)

A

B

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
[…] gemeenten in de Leidse Regio herkennen zich in
het belang en de noodzaak om intensiever samen te
werken.
Met deze Toekomstvisie 2027 willen de gemeenten in
de Leidse regio komen tot niet-vrijblijvende afspraken
over intensievere samenwerking.

*
Nieuwe tekst:
[…] gemeenten in de Leidse regio herkennen zich in het
belang en de noodzaak van verbeterde samenwerking, met
meer onderling vertrouwen en respect.
Met deze Toekomstvisie 2027 willen de gemeenten in de
Leidse regio komen tot niet-vrijblijvende afspraken over
betere samenwerking.

LDN
ZWD
OEG
LDN
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Pagina 6 (Regionale kwaliteiten)
Geen wijzigingen.
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Pagina 7 (Regionale kwaliteiten)
Geen wijzigingen.
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Pagina 8 (Gemeenten)

A

B

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Bovendien hebben we in de komende jaren de gelegenheid
om echt ons eigen stempel te drukken op sociale
voorzieningen (Participatiewet, WMO, Jeugdzorg), op een
manier die past bij onze regio.
De kracht van de regio zit ‘m ook in de diversiteit, waardoor
de vijf gemeenten elkaar aanvullend. De regionale
samenwerking versterkt en accentueert de lokale identiteit en
belangen en leidt ertoe dat de sterke punten van iedere
afzonderlijke gemeente nog sterker worden. Door de
gemeenschappelijkheid te versterken komt de eigenheid van
iedere gemeente nog beter uit de verf.

*
Nieuwe tekst:
Bovendien hebben we in de komende jaren de
gelegenheid om echt ons eigen stempel te drukken
op sociale voorzieningen (Participatiewet, WMO,
Jeugdzorg), op een manier die past bij onze
gemeenten.
De vijf gemeenten in de Leidse regio hebben
allemaal hun eigen bijzondere kwaliteiten, die ze
graag koesteren, beschermen en versterken. Die
kwaliteiten vullen elkaar goed aan. Daardoor is de
Leidse regio extra aantrekkelijk. Door samen te
werken ontstaan kansen om die kwaliteiten in de
regio (nog) beter te benutten en ze verder te
versterken.

ZWD

ZWD
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Pagina 9 (Gemeenten)

A

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
LEIDERDORP
Al meer dan duizend jaar is Leiderdorp verbonden met
de Oude Rijn en Leiden. Wie in Leiderdorp woont, doet
dat in een rustige, groene en veilige woonomgeving, met
een dorps karakter, binnen het stedelijke gebied van de
Leidse regio. Door de ligging, pal langs de A4, is
Leiderdorp ook een aantrekkelijke vestigingsplek voor
bedrijven en forensen. Het dorp en de omgeving bieden
volop mogelijkheden voor sport en recreatie. Niet alleen
de stad Leiden, maar ook polders en plassen liggen op
fietsafstand, met vier monumentale poldermolens op
Leiderdorps grondgebied. Kortom, Leiderdorp nodigt uit
tot actief buitenleven.

*
Nieuwe tekst:
LEIDERDORP
Al meer dan duizend jaar is Leiderdorp verbonden met de
Oude Rijn en Leiden. Wie in Leiderdorp woont, doet dat in
een rustige, groene en veilige woonomgeving, met een
dorps karakter, een rijk verenigingsleven met vele
vrijwilligers, binnen het stedelijke gebied van de Leidse
regio. Door de ligging, pal langs de A4, is Leiderdorp ook
een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en
forensen. Bedrijventerrein de Baanderij, de W4-zone met
de zorgboulevard, WOOON (het voormalige meubelplein
Leiderdorp) en de Winkelhof bieden hen alle faciliteiten,
naast een breed en divers aanbod aan woningen. Het
dorp en de omgeving bieden volop mogelijkheden voor
sport en recreatie, onder andere in de Boterhuispolder,
de Munnikenpolder, in park De Houtkamp en De
Bloemerd. Niet alleen de stad Leiden, maar ook
omringende polders, de Kagerplassen en het
Braassemermeer liggen op fietsafstand. De vier
monumentale molens, de oude ambachtelijke industrie
en de historische boerderijen op Leiderdorps grondgebied
zijn van cultuurhistorisch belang. Kortom, Leiderdorp
nodigt uit tot actief buitenleven.

LDP

Wijzigingen
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Pagina 10 (Karaktervolle groei)

A

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Groei van de regio is voor ons nooit een doel op
zichzelf, maar een middel om welvaart en welzijn
van huidige en toekomstige inwoners te behouden
en vergroten. We kiezen daarom nadrukkelijk voor
karaktervolle groei: […]

*
Nieuwe tekst:
Groei van de regio is voor ons nooit een doel op zichzelf, maar
een middel om welvaart en welzijn van huidige en toekomstige
inwoners te behouden en vergroten. Bevordering van welvaart
en welzijn vraagt voortdurend onze aandacht. We kiezen
daarom nadrukkelijk voor karaktervolle groei: […]

VSN

Wijzigingen
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Pagina 11 (Zeven aspecten, Wonen)

A

B
C

1

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
[nieuwe alinea invoegen boven: “De zeven aspecten en
samenwerkingsthema’s in deze toekomstvisie zijn niet
het exclusieve domein…]

De woningvoorraad groeit mee met de behoefte, te
midden van groen
Om ons karakter als internationaal georiënteerde
kennisregio met hechte gemeenschappen en
voortreffelijk woonklimaat te versterken, kiezen we voor
een ambitieus gezamenlijk woningbouwprogramma.
Daarmee willen we niet alleen waarborgen dat onze
huidige inwoners en volgende generaties kunnen
vertrouwen op een kwalitatief goed, passend en
betaalbaar woningaanbod in de regio, maar ook willen
we daarmee talent aan onze regio binden en het
vestigingsklimaat voor bedrijven versterken.

*
Nieuwe tekst:
Bij elk van de zeven aspecten van “karaktervolle groei”
hebben we onderwerpen opgenomen die de vijf
gemeenten gezamenlijk gaan uitwerken (“Strategische
agenda”). Die onderwerpen geven richting aan de
samenwerking en aan de nog op te stellen gezamenlijke
uitvoeringsagenda met een praktische uitwerking van
deze voorstellen. Pas na verdere uitwerking is
besluitvorming door de verschillende raden over
daadwerkelijke implementatie mogelijk. Het hoofdstuk
“Krachten verenigen” gaat dieper in de op de rol van
gemeenteraden hierbij.
Ambities voor wonen en groen
Om ons karakter als internationaal georiënteerde
kennisregio met hechte gemeenschappen en een
voortreffelijk woonklimaat te versterken, kiezen we voor
een ambitieus gezamenlijk woningbouwprogramma.
Behoud van groen is daarbij een belangrijke doelstelling.
Onbegrensde groei van de woningvoorraad past niet bij
het karakter van de regio.
Met ons woon- en groenbeleid willen we bereiken dat
zowel onze huidige inwoners als volgende generaties
kunnen vertrouwen op een kwalitatief goed, passend en
betaalbaar woningaanbod in de regio, dat talent hier een
plek kan vinden, en dat het vestigingsklimaat voor
bedrijven aantrekkelijk blijft.

Het tussenkopje is aangepast op verzoek van de klankborgroep van raadsleden (5 oktober).

LDP
OEG

VSN1
LDN
VSN
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Pagina 12 (Wonen en Economie)

A

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
en de bollen. Het groen is immers van grote waarde
voor onze leefomgeving. “Gericht verdichten en
transformeren” is daarom het motto.

B
C

AFSPRAKEN in onze strategische agenda
Bovendien is het groen in de regio goed onderling
verbonden, met veel aandacht voor diversiteit van
flora en fauna. In onze ommelanden liggen maar
liefst vijf van de zeven Nederlandse landschapstypen.

D

Gezamenlijk de uitvoering van opgaven uit de nog
vast te stellen “Regionale agenda Omgevingsvisie
2040 – Hart van Holland” in onze regio ter hand
nemen, onder meer om waardevolle open
landschappen voor komende generaties te kunnen
beschermen (denk aan Duin-Horst-Weiden,
Oostvlietpolder, Groene Hart)
[Als derde “gezamenlijk uit te werken onderwerp”
toevoegen:]

E

F

2

[…] een belangrijke pijler onder het succes van lokale
ondernemers […]

Naar aanleiding van inspraakreactie.

*
Nieuwe tekst:
en de bollen, en met behoud van kwetsbaar groen in het
stedelijk gebied. Ruimte voor extra bebouwing is nauwelijks
beschikbaar. Maatwerk blijft hier geboden. “Gericht
verdichten en transformeren” is daarom een gezamenlijke
opgave.
Onderwerpen in onze strategische agenda:
Bovendien is het groen in de regio goed onderling
verbonden, met veel aandacht voor diversiteit van flora en
fauna. Ook de leefomgeving van planten en dieren en het
historische landschap zijn gediend met goede regionale
samenwerking. In onze ommelanden liggen maar liefst vijf
van de zeven Nederlandse landschapstypen.
Gezamenlijke uitvoering in onze regio van opgaven uit de
nog vast te stellen “Regionale agenda Omgevingsvisie 2040
– Hart van Holland”, onder meer om de potentie van de
Oude Rijn beter te benutten en om de kwaliteit en openheid
van de groene ommelanden voor komende generaties te
kunnen beschermen (denk aan Duin-Horst-Weiden,
Oostvlietpolder, Groene Hart)
Criteria formuleren voor begrenzing van waardevolle open
landschappen en overig groen in de regio, om de steeds
verder oprukkende verstedelijking (volbouwen van de
Randstad) het hoofd te kunnen bieden en het schaarse
groen en open landschap te beschermen.
[…] een belangrijke pijler onder het succes van lokale MKBondernemers […]

VSN
OEG

LDP
VSN

2

ZWD
OEG
VSN

ZWD
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Pagina 13 (Economie)

A
B

C

D

E

F

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda
De gemeenten werken aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat: campussen
en onderscheidende werklandschappen,
goed fysiek bereikbare economische
hotspots, optimale digitale bereikbaarheid
en het wegnemen van onnodige regeldruk
voor ondernemers.
[…] maar ook voor “verzorgende
bedrijvigheid met werkgelegenheid op alle
niveaus, waardoor de werkgelegenheid op
LBO en MBO niveau wordt gestimuleerd en
versterkt.
[…] Dit geldt in het bijzonder voor de
energietransitie, met installatie, onderhoud
en beheer van zonnecollectoren,
geothermie en de warmterotonde. Ook
hergebruik van grondstoffen biedt
perspectief. Koplopers als Heineken (met
het programma “Groene Cirkels”) en de
Universiteit Leiden laten in de praktijk zien
dat duurzaam ondernemen kan en
economisch rendabel is.

[Toevoegen na “ > Uitvoeren en periodiek
actualiseren van beleid voor
bedrijventerreinen, kantoren en retail”]
[Toevoegen bij “VERDER LEZEN”:]

*
Nieuwe tekst:
Onderwerpen in onze strategische agenda:
De gemeenten werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat:
campussen en onderscheidende werklandschappen, duurzame
ontwikkeling van bedrijventerreinen (zoals dat bijvoorbeeld mogelijk
is op het MEOB-terrein in Oegstgeest), goed fysiek bereikbare
economische hotspots, optimale digitale bereikbaarheid en het
wegnemen van onnodige regeldruk voor ondernemers.

LDP
OEG

[…] maar ook voor MKB en “verzorgende” bedrijvigheid met
werkgelegenheid op alle niveaus, waardoor de werkgelegenheid op
VMBO- en MBO-niveau wordt gestimuleerd en versterkt. Het MKB
zien we als een belangrijke banenmotor.

ZWD

[…] Dit geldt in het bijzonder voor de energietransitie, met installatie,
onderhoud en beheer van zonnecollectoren, geothermie en de
warmterotonde. Koplopers als Heineken (met het programma
“Groene Cirkels”) en de Universiteit Leiden laten in de praktijk zien
dat duurzaam ondernemen kan en economisch rendabel is.

ZWD
VSN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is breder dan alleen de
sociale component. Er is niet alleen aandacht nodig voor
werkgelegenheid en stages, maar ook voor verduurzamen van
bedrijfsprocessen en producten en voor ketensamenwerking op het
gebied van grondstoffengebruik en afval. Samenwerking door het
invoeren van parkmanagement en een bedrijveninvesteringszone
(BIZ) kan hieraan een bijdrage leveren.
Bevordering van welvaart en welzijn zal voortdurend onze aandacht
vragen. Ongebreidelde groei van economie en grondstoffengebruik
heeft negatieve gevolgen voor welzijn, groen, duurzaamheid en
leefomgeving. Het beleid van de rijksoverheid is daarom gericht op
een volledig circulaire economie in 2050. Dan hebben we geen afval
meer zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel
alles dat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een
circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren,
consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond, ook in
de Leidse regio.
> Vermindering van restafval en bevordering van hergebruik, als
opmaat naar volledig circulaire economie.
Circulaire economie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaireeconomie

ZWD

ZWD

Wijzigingen
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Pagina 14 (Infrastructuur en duurzaamheid)

A

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Nieuwe tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda Onderwerpen in onze strategische agenda:

*
LDP

Wijzigingen
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Pagina 15 (Gezonde en vitale leefomgeving)

A

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Nieuwe tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda Onderwerpen in onze strategische agenda:

*
LDP

Wijzigingen
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Pagina 16 (Iedereen telt en doet mee)

A
B

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda
[Toevoegen na: Regionale visie op vitaliteit & gezondheid (inclusief
(sport)voorzieningen, bebouwing en infrastructuur)]

*
Nieuwe tekst:
Onderwerpen in onze strategische agenda:
> Nastreven van een verbetering van de
lucht- en waterkwaliteit in de regio.

LDP
VSN

Wijzigingen
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Pagina 17 (Voorzieningen)

A
B

3

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda
werkgelegenheid, openbare ruimte en
groen,

Naar aanleiding van inspraakreactie ROVER.

*
Nieuwe tekst:
Onderwerpen in onze strategische agenda:
werkgelegenheid, openbaar vervoer, bereikbaarheid, openbare ruimte
en groen,

LDP
3

Wijzigingen
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Pagina 18 (Voorzieningen)

A
B
C

4

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda
[…] kiezen we voor veel intensievere samenwerking
en afstemming van ons voorzieningenaanbod […]
Regionale afstemming van de ontwikkelingen van
voorzieningen voor sport, cultuur, recreatie,
onderwijs, […]

Naar aanleiding van inspraakreactie ROVER.

*
Nieuwe tekst:
Onderwerpen in onze strategische agenda:
[…] verbeteren we onze samenwerking bij afstemming van
ons voorzieningenaanbod […]
Regionale afstemming van de ontwikkelingen van
voorzieningen voor sport, cultuur, recreatie, openbaar
vervoer, onderwijs, […]

LDP
ZWD
4

Wijzigingen
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Pagina 19 (Krachten verenigen)

A
B

C

D

Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
AFSPRAKEN in onze strategische agenda
> Bezien welke gemeentelijke
netwerkbijeenkomsten omgezet kunnen worden
in regionale bijeenkomsten (denk aan
ondernemersborrel, woondebat met
wooncorporaties, Leids onderwijsfestival voor
onderwijspersoneel).
Die vorm moet vanzelfsprekend passen bij de
ambities in deze toekomstvisie, maar ook bij de
ambities die de vijf gemeenten afzonderlijk
hebben, bij de rol die zij voor zichzelf zien
weggelegd in de lokale samenleving, bij hun
financiële mogelijkheden en hun
uitvoeringscapaciteit.

[Toevoegen aan het slot van de alinea die begint
met “In de komende jaren willen de
gemeentebesturen …”:]

*
Nieuwe tekst:
Onderwerpen in onze strategische agenda:
> Bezien welke gemeentelijke netwerkbijeenkomsten benut
kunnen worden voor de hele regio (denk aan
ondernemersborrel, woondebat met wooncorporaties, Leids
onderwijsfestival voor onderwijspersoneel).

Die vorm moet vanzelfsprekend passen bij de ambities in deze
toekomstvisie, maar ook bij de ambities die de vijf gemeenten
afzonderlijk hebben, bij de rol die zij voor zichzelf zien
weggelegd in de lokale samenleving, bij hun financiële
mogelijkheden en hun uitvoeringscapaciteit. De huidige
samenwerkingsrelaties zijn hierbij relevant. Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Zoeterwoude beschikken over een gezamenlijke
bedrijfsvoeringsorganisatie (Servicepunt71) en Voorschoten
heeft met Wassenaar een gezamenlijke ambtelijke organisatie
(Werkorganisatie Duivenvoorde). In het sociaal domein (“3Doperatie”) werkt Voorschoten intensief samen met
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Vanuit deze situatie
gaan wij gezamenlijk aan de slag met de ambities in deze
toekomstvisie.
De zeven aspecten van karaktervolle groei, en de daarbij
genoemde onderwerpen die de vijf gemeenten gezamenlijk
gaan uitwerken, geven richting aan de samenwerking, totdat tot
een andere vorm van samenwerking is besloten.

LDP
ZWD

VSN

LDP

Wijzigingen
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Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Om de intensievere samenwerking in de
Leidse regio duurzaam succes te geven,
investeren we duurzaam in vertrouwen.
Democratische legitimatie is belangrijk.
Altijd is voor iedereen duidelijk wie
bevoegd is welke beslissingen te nemen,
voor elk beleidsdomein.
De intensievere samenwerking in de Leidse
regio is niet-vrijblijvend.
De intensievere samenwerking in de Leidse
regio vergroot daadkracht en slagkracht
[…]

*
Nieuwe tekst:
Om de intensievere samenwerking in de Leidse regio duurzaam te
verbeteren, investeren we voortdurend in vertrouwen.
Democratische legitimatie is belangrijk. Het primaat van de
besluitvorming ligt daarom bij de gekozen volksvertegenwoordiging.
Altijd is voor iedereen duidelijk wie bevoegd is welke beslissingen te
nemen, voor elk beleidsdomein.
De afspraken over verbeterde samenwerking in de Leidse regio zijn
niet-vrijblijvend.
De verbeterde samenwerking in de Leidse regio vergroot daadkracht
en slagkracht […]

ZWD

LDN
VSN
ZWD
LDN
ZWD

Wijzigingen
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Inhoudelijke wijzigingen
Wijziging naar aanleiding van zienswijzen
Oude tekst:
Met de intensievere samenwerking in de Leidse regio […]
AFSPRAKEN in onze strategische agenda
> Uitwerken van diverse toekomstige
samenwerkingsvormen die de bestuurlijke slagkracht en
realisatiekracht vergroten op basis van de benoemde
randvoorwaarden, zodat daaruit een keuze kan worden
gemaakt – na vaststelling van deze toekomstvisie.
> Regionale visie op verbonden partijen vaststellen met
daarin aandacht voor wat de Leidse regio zelf doet en
wat zij door samenwerkingsverbanden / diensten laat
doen en welke regionale ambities zij deze diensten
meegeeft. Wat wordt logischerwijs waar ondergebracht
en hoe kan dit gezamenlijk efficiënter? Wie krijgt daarbij
vanuit de Leidse regio de regie?
[Toevoegen boven “VERDER LEZEN”:]

[Toevoegen na: “Nieuwe ontwikkelingen kunnen dat
evenwicht verstoren.”:]

*
Nieuwe tekst:
Met intensievere en verbeterde samenwerking in de
Leidse regio […]
Afspraken om gezamenlijk uit te werken:
> Regionale visie op verbonden partijen vaststellen met
daarin aandacht voor wat de Leidse regio zelf doet en
wat zij door samenwerkingsverbanden / diensten laat
doen en welke regionale ambities zij deze diensten
meegeeft. Wat wordt logischerwijs waar ondergebracht
en hoe kan dit gezamenlijk efficiënter? Wie krijgt daarbij
vanuit de Leidse regio de regie?
> Uitwerken van diverse toekomstige
samenwerkingsvormen die de bestuurlijke slagkracht en
realisatiekracht vergroten op basis van de benoemde
randvoorwaarden, zodat daaruit een keuze kan worden
gemaakt – na vaststelling van deze toekomstvisie.
> Praktische uitvoeringsagenda opstellen voor de
“gezamenlijke uit te werken onderwerpen” in deze
toekomstvisie, op basis van gezamenlijke prioritering.
Toename van bestuurlijke drukte is onwenselijk; we
streven naar afname daarvan.

ZWD
LDP
ZWD

OEG

VSN

Wijzigingen

Zienswijzen
Zienswijze gemeenteraad Leiden

Zienswijzen

Zienswijzen

Zienswijzen

Zienswijzen
Zienswijze gemeenteraad Leiderdorp

Zienswijzen

Zienswijzen

Zienswijzen
Zienswijze gemeenteraad Oegstgeest

Zienswijzen

Zienswijzen
Zienswijze gemeenteraad Voorschoten

Zienswijzen

Zienswijzen

Zienswijzen
Zienswijze gemeenteraad Zoeterwoude

Zienswijzen

Zienswijzen

Zienswijzen

Zienswijzen

Binnengekomen reacties
Reacties van inwoners op de concepttoekomstvisie 2027
Via de website Leidseregio2027.nl konden inwoners van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude van
begin juli tot eind september 2016 reageren op de concepttoekomstvisie “Kwaliteiten versterken & krachten verenigen (versie
1.0)”. Daar is slechts beperkt gebruik van gemaakt. Hieronder geven we een overzicht van de reacties die via de website zijn
binnengekomen uit de vijf gemeenten5. Overigens heeft een aantal inwoners zich rechtstreeks tot volksvertegenwoordigers
gewend. Zulke reacties zijn meegenomen bij de totstandkoming van de zienswijzen van de betreffende gemeente.

Binnengekomen reacties:
Afzender:
Vereniging Kijk op de Rijn(dijk) (ontvangen via toekomst@leidseregio2027.nl)
Pieter Grijpink, Leiderdorp
Mette Lise Boumeester, Zoeterwoude Rijndijk
Krijn Tabbers, Leiden
Reactie:
Naar aanleiding van het verschijnen van de toekomstvisie voor de Leidse regio met als motto ‘karaktervolle
groei’ maken wij graag van de gelegenheid gebruik een reactie te geven. Vereniging ‘Kijk op de Rijndijk’ ijvert
voor een duurzame ontwikkeling van de Rijnoevers, en bestuurlijke samenwerking is op dit thema een
essentiële voorwaarde. Tot nog toe merken wij dat de Oude Rijn eerder als een gemeentegrens wordt
gezien dan als een verbindend element. De Oude Rijn zou een mooi voorbeeld zijn van een gebied waarin
genoemde karaktervolle groei vorm krijgt, en we willen voorstellen dit gebied in uw toekomstvisie ook
concreet te benoemen.
In bijgaande brief omschrijven wij de visie van onze vereniging op de verdere ontwikkeling van de Oude
Rijnzone.
Oude Rijn; samenwerking in een stroomversnelling
Als vereniging Kijk op de Rijn(dijk) willen wij dat de hoogwaardige historische leefomgeving van de Oude Rijn
behouden blijft en duurzaam verder wordt ontwikkeld. Daarvoor is nodig dat gemeentebesturen meer
gezamenlijk het riviergebied besturen en de ontwikkeling van de oevers op elkaar afstemmen. Er moet wat
ons betreft “ bestuurlijk worden overgestoken” en vanuit een gedeelde visie plannen worden gemaakt om
de Oude Rijn vanuit haar historische betekenis krachtig, evenwichtig en duurzaam verder te ontwikkelen.
Binnen en buiten de regio kan dit een voorbeeldproject worden.
Al eeuwen heeft de rivier het landschap bepaald en heeft zij een unieke natuurlijke waarde. Loop je langs
het Jaagpad dan ervaar je de kracht van de rivier: de voorbij schuivende schepen, de bomen in de
ochtendnevel, het kroos dat als groen tapijt het einde van de zomer in luidt. Ook historisch heeft de Oude
Rijnzone een grote betekenis die in de recente jaren op een herwaardering kan rekenen. De rivier als grens
van het Romeinse rijk is als Limeszone erkend als een gebied met een bijzondere ruimtelijke waarde. Eind
september heeft de “Sustainable heritage management of waterway regions” subsidie toegekend om de
beleefbaarheid van de Oude Rijn te willen behouden en versterken en bestuurders en ondernemers daarin
te willen ondersteunen.
De Oude Rijn doorkruist de gemeenten maar vaak ook vormt de rivier de gemeentegrens. De grensligging
heeft als risico dat er op tegenover liggende oevers een ongelijkwaardige ruimtelijke ontwikkeling kan
ontstaan waarbij het karakter van de rivier wordt aangetast en verarmd. Het is jammer dat de notitie erg
voorzichtig is in de bestuurlijke ruimte die de gemeenten elkaar toelaten om samen te werken. Wij roepen
de gemeenten op de Oude Rijnzone prioriteit te geven in de samenwerking om het gebied een duurzame
kwaliteitsimpuls te geven, en met elkaar de oevers vorm te geven. Maak van de Oude Rijnzone een

5

Inwoners van Leiden konden hun reactie doorgeven via de website Leidseregio2027.nl en via de reguliere gemeentelijke
kanalen voor inspraakreacties (per post of via sleutel@leiden.nl). Van die tweede optie is geen gebruik gemaakt; er zijn alleen
reacties binnengekomen via Leidseregio2027.nl.

Binnengekomen reacties
speerpunt van krachtige en hoogwaardige ontwikkeling die de achterliggende omgeving meeneemt in een
herkenbare woon-, leef- en werkstructuur. Maak afspraken om deze ontwikkelingen samen te kunnen
aansturen.
Hanteer daarbij als uitgangspunt dat de Oude Rijn de voorkant is van het gebied; ontwikkel oevers kijkend
vanaf de rivier en keer haar niet de rug toe. Ga bij het maken van plannen uit van de belevingswaarden van
het gebied en laat je inspireren door de historische betekenis van de oever ter plaatse. Behoud dus
gebouwen die de beleving bepalen, knap ze op of geef ze een herbestemming; bijvoorbeeld als inspirerende
bedrijfsruimte of representatief kantoor. Die karakteristieke gebouwen hoeven niet een erkend monument
te zijn om het waard te zijn om ze te behouden.
Bouw nieuwe gebouwen die in hun vormgeving en materiaalkeuze een relatie hebben met het water en die
aansluiten op bestaande gebouwen die de oever karakter geven. Architecten en bestuurders moeten
hiervoor worden uitgedaagd, en zonder in retro-stijl te vervallen duurzame kwaliteit ontwikkelen. Dat zal
soms een extra investering vergen, maar deze verdient zich terug doordat een hoogwaardig gebied ontstaat
dat uniek is. Mensen zullen er wat over hebben aan de oever te kunnen wonen of werken, en door het
aantrekkelijk maken van de Rijnzone zal de omliggende omgeving opbloeien. Creëer een mix van wonen en
bedrijvigheid, dat hoort immers ook bij de Oude Rijn. Afgewisseld met landschappelijke elementen die de
rust van het rivierlandschap accentueren.
Hoe ziet dat er uit? Het Noortman terrein in Leiden is een mooi voorbeeld van hergebruik van bestaande
gebouwen en nieuw ontworpen woningen die goed aansluiten op de omgeving. Op het terras aan het water
is het heerlijk toeven.
Hoe niet? Het vullen van lege plekken met appartemententorens, bedrijfsgebouwen of woningen, die geen
relatie met Oude Rijnoever hebben en ook overal elders zouden kunnen worden neergezet.
Eerdere bestuurlijke samenwerking heeft geleid tot een Transformatievisie Ouderijnzone, die zich uitspreekt
over het stroomgebied van de Oude Rijn in het Groene Hart. Op eenzelfde manier zou de regionale
samenwerking moeten leiden tot een gedeelde visie op de ontwikkeling van de Rijnoevers. in het stedelijk
gebied. Wij kijken er naar uit.
Actie m.b.t.
toekomstvisie:

Afzender:
Reactie:

Actie m.b.t.
toekomstvisie:

Afzender:
Reactie:




Aanvulling op bladzijde 12.
Verder uitwerken naar aanleiding van de “Regionale agenda Omgevingsvisie 2040 – Hart van Holland”,
waarin de Oude Rijn uitgebreid aan de orde komt.

Sophie Hendriks (ontvangen via toekomst@leidseregio2027.nl)
Ik hoorde dat de stadssingel wordt doorgetrokken.
Geweldig idee.
Maar er zouden allemaal borden komen die dan zeggen 'hier vliegen vogels'
of 'dit is een boom' of 'hier woonde jantje'. Zaken die natuur cultiveren en omlaag halen.
Hou het aub simpel, natuurlijk. Om een mooi gezicht zit ook geen lijstje, of bordje wat zegt 'dit is een
mooi gezicht'.
Als u zich kunt inleven.
Voor kennisgeving aannemen.

Voorzitter Rover Holland Rijnland, Hans van Dam (ontvangen via toekomst@leidseregio2027.nl)
Geachte colleges van B&W,
U heeft onlangs de Toekomstvisie Leidse Regio 2017 in concept vastgesteld. Op dit stuk in hoofdlijnen zullen
wij ook in hoofdlijnen reageren, hoewel wij graag bereid zijn om een veel diepgaander commentaar te
leveren, zoals wij onlangs ook hebben gedaan in onze notitie Bouwstenen voor een Leidse OV-visie t.b.v. de
gemeente Leiden.
De term openbaar vervoer komt voor in de paragrafen over Infrastructuur en Woon- en leefomgeving, maar

Binnengekomen reacties
niet in de paragrafen Duurzaamheid, Iedereen telt mee en Voorzieningen evolueren ook mee. In onze ogen
hoort openbaar vervoer als basisvoorziening voor degenen die daarop zijn aangewezen ook in de
laatste twee paragrafen thuis.
Goed openbaar vervoer houdt ook aandacht in voor het bieden van een aantrekkelijk alternatief voor
andere verplaatsingswijzen. Voor de agglomeratie gaat het daarbij vooral om goede verbindingen vanuit de
agglomeratiegemeenten en de Leidse wijken met Leiden Centraal en met het centrum van Leiden. Nu de
regio Holland Rijnland het beleidsterrein openbaar vervoer niet meer behandelt, is het van belang dat er
toch een vorm van bovengemeentelijke inbreng is vanuit de agglomeratie
De komende jaren gaat het in de sector (openbaar) vervoer vooral om het goed afstemmen van het
reguliere openbaar vervoer met het doelgroepenvervoer en de in veel plaatsen ontwikkelde vormen van
beperkt collectief vervoer. Voorbeelden daarvan zijn het Stadsparkeerplan Leiden, de T-rex trein, de Sterbus,
de Dorpsbus in Oegstgeest.
Wij stellen voor om in de afsluitende afspraken in de strategische agenda per paragraaf steeds het openbaar
op te nemen, toegespitst op de betreffende paragraaf.
Actie m.b.t.
toekomstvisie:



Afzender:
Reactie:

Esther (geen achternaam)
Ik las dat de Leidse toekomstvisie klaar is. Maar toch kunnen we nog reageren. Hopelijk is er nog ruimte
voor verandering in het plan?
Ik las in het beleid dat de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat is slecht nieuws. Leiden is
namelijk al de dichtbevolktste stad van Nederland. Als inwoner merk je dat dat storend is. Veel verkeer en
drukte overal, en nieuw gekomen plekken worden meteen weer volgebouwd. Het terrein naast café Babbels
is daarvan een voorbeeld, en ook het studentencomplex aan de Langebrug. Waarom was er geen
mogelijkheid voor een parkje? Zelf heb ik geen tuin, dus mensen zoals ik zijn juist aangewezen op een parkje
voor een stukje groen. Ik betreur erg dat er gebouwd wordt.
Ik hoop echt dat er toch meer ruimte komt voor (veel) GROEN. En de binnenstad zo veel mogelijk autovrij.
Dat schrikt wellicht sommige mensen af om hier te wonen, dat is gunstig voor de woningkrapte hier. Want
hoewel zo'n maatregel voor sommige mensen onpraktisch is, gaat het leefklimaat er zeker op vooruit. En
parkeren mag wat mij betreft duurder. Zo duur is het nog niet.
Verder hoop ik dat Leiden blijft/ gaat bouwen in de oude stijl, zodat het oude karakter blijft. Een mooi
voorbeeld ervan zijn de 3 huizen aan de Garenmarkt. Leuk dat deze in de oude stijl zijn gebouwd!
Ik hoop dat ik met deze mail toch verschil kan maken.

Actie m.b.t.
toekomstvisie:



Afzender:
Reactie:

Martin Stap, Leiden
Ik heb uitgekeken naar de "Toekomstvisie" en heb inmiddels de conceptversie met stijgend misnoegen
doorgenomen. Ik weet dat het allemaal gevoelig ligt. Ik weet dat de gemeenten zelf ruimte moeten krijgen
voor de nadere invulling van hun aandeel in die visie. Ik weet dat de randgemeenten het liefst hun
zelfstandigheid willen behouden en de krenten uit de pap willen. Ik weet dat de randgemeenten bij
voorkeur niet willen bijdragen aan de stedelijke voorzieningen waarvan ze wel profiteren. Mijn
verwachtingen waren daarom niet al te hoog gespannen en dan nog ben ik teleurgesteld.
Mijn teleurstelling betreft de verschrikkelijke algemeenheden, geen concrete onderbouwing van de huidige
situatie, het taalgebruik en vooral het ontbreken van concrete visie!
Als toelichting nog het volgende:

OV noemen op bladzijde 17 en 18 (Iedereen telt en doet mee; Voorzieningen)

Geen extra actie. (Behoud, bescherming en versterking van stedelijk groen krijgt al extra aandacht naar
aanleiding van zienswijze van gemeenteraad van Leiden.)

Binnengekomen reacties

Actie m.b.t.
toekomstvisie:

Ik had verwacht dat er voor de onderscheiden doelvisies minimaal concreet cq feitelijk zou zijn ingegaan op
de huidige situatie in de gemeenten.
Ik had verwacht dat dit ook gedaan zou zijn voor de omliggende regio's en zo mogelijk voor de gehele
Randstad.
Ik had verwacht dat onze regio in dat verband haar kansen en mogelijkheden had vastgesteld en daarbinnen
voor onze regio de ontwikkelingsdoelen had vastgesteld.
Ik had gehoopt dat die doelen gekwantificeerd zouden worden in gewenstheid, kosten en haalbaarheid.
Ik had gehoopt dat er een vereiste marsroute zou worden vastgesteld om de gestelde (haalbare) doelen te
kunnen realiseren.
Al die zaken hadden in mijn ogen gekund binnen de gevoeligheden van de gemeenten.
Helaas niets van dat alles, alleen holle woorden! Ik ben opnieuw teleurgesteld in onze overheid.
Ik heb niet de illusie dat mijn commentaar iets uithaalt, maar ik moest het kwijt.
Voor kennisgeving aannemen.

