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2020 Raadsbesluit

Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: Regionaleomgevingsagenda2040,

vaststellen wensen en

bedenkingen, aanbieden aan de

raad.

Leiderdorp, 17 septembet 2O2O

r rilr rilil ilil tiltil ilil ]ilil ililtililtilil tilil tilil tilt til
*ZOZF4E47O47*

L

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van L september 2020, nr.42O/[O5665/2O8733;

gezien het advies van het Politiek Forum van 5 oktober 2O20;

gelet op de Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland;

besluit:

Gelet op de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland en met als doel om de

wensen en bedenkingen in te brengen in de uitwerking van de Strategische Agenda Ruimte Holland
Rijnland:

Wensen en bedenkingen ten aanzien van De Regionale Omgevingsagenda mee te geven op de

volgende punten:

W&B 1. Vestigingsklimaat en bereikbaarheid
"Onze raad onderschrijft de noodzaak om onze economie en ons vestigingsklimaat te versterken, onder
meer door de bereikbaarheid te verbeteren. Deze agenda Hart van Holland moet de basis zijn voor de

ruimtelijke afwegingen in Holland Rijnland en de belangenbehartiging van de gemeenten rondom de

Oude Rijn naar provincie en Rijk (Nationaal Groeifonds)."

W&B 2. Potentiegebied Hoogmade

"Onze raad vindt het belangrijk dat de regionale agenda leidt tot concrete resultaten die zichtbaar zijn

voor burgers en waarin de verschillende ruimtelijke aspecten z'rjn afgewogen. De raad wil het
potentiegebied Knoop van Hoogmade verder brengen, en geeft daarbij de volgende accenten meel
- Breid het potentiegebied Knoop van Hoogmade uit met concreter benoemen van de ambitie

van de doorontwikkeling van het regionale zorgcluster/ vitaliteitsboulevard langs de A4,

vanwege het regionale belang daarvan
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Gebruik de Knoop van Hoogmade als een gebied dat we willen gebruiken om de transformatie

op de Baanderij mogelijk te maken en ons aandeel te leveren in de ruimtelijke consequenties

van de Regionale Energie Strategie, zoals laadstations;

De fietsverbinding tussen de Bloemerd en het Goybos te verbeteren, om zo de regionale

recreatieve fietsroutes te verbeteren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 12 oktober 2020,

de

de M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen


