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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 september 2020  

     

Onderwerp:  Regionale omgevingsagenda 2040, 

vaststellen wensen en 

bedenkingen, aanbieden aan de 

raad. 

   

 

*Z02F4E47047* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 1 september 2020, nr. Z/20/105665/208733; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 5 oktober 2020; 

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

b e s l u i t: 

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: 

 

1. 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 en dat 

verbeteren van de bereikbaarheid daar een belangrijk element in is. Onze gemeenteraad vindt het van 

belang om dit waar dit effectief kan zijn ook nu al dan wel lokaal, dan wel samen met buurgemeenten 

dan wel samen met onze regio onder de aandacht van de provincie en rijk te brengen.” 

 

W&B 2. Potentiegebied Hoogmade 

“Onze raad zou ook potentiegebied Knoop Hoogmade verder willen brengen en wil daarover graag in 

regionaal verband verder het gesprek aangaan om de volgende vragen te kunnen bespreken: 

- hoe gaan wij als raad dit potentiegebied verder brengen; 

- wat is de volgende stap en wanneer willen we die gezamenlijk zetten; 

- zien we daarbij een wisselwerking met andere potentiegebieden; 

- is er ondersteuning door Holland Rijnland nodig.” 
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W&B 3. Rode Draden 

“Onze raad herkent de rode draden uit de omgevingsagenda. Onze raad wil graag in regionaal verband 

het gesprek aangaan over benutten van deze draden in de context van lokale gebiedsontwikkeling ter 

versterking van de specifieke bijdrage van de eigen gemeente in het grotere geheel." 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 oktober 2020, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


