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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 september 2020 

     

Onderwerp: Regionale Omgevingsvisie 2040 

Hart van Holland, inbrengen door 

de raad van wensen en 

bedenkingen 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02E5E7B5E5* 
Beslispunten 

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.” 

 
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." 

 

1 SAMENVATTING  

Het college stelt de Regionale omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland op 1 
september 2020 vast. Nu wordt deze aangeboden aan de Gemeenteraad om hier kennis van te 
nemen. Tevens vraagt het College aan de Gemeenteraad om hierover wensen en bedenkingen te 
formuleren met als doel om deze in te brengen in de uitwerking van de Strategische Agenda 
Ruimte Holland Rijnland. Daarmee brengt de Gemeenteraad actief wensen en bedenkingen in, 
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voor het vervolgproces van de uitwerking van de producten uit de Regionale Agenda Holland 
Rijnland waar de gemeenten opdracht toe hebben gegeven. De Regionale Omgevingsagenda 2040, 
Aan de slag met Hart van Holland, kan worden gezien als  input vanuit de negen deelnemende 
gemeenten aan Hart van Holland voor het proces binnen Holland Rijnland. Van de niet aan Hart 
van Holland deelnemende gemeenten (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Lisse en Hillegom) vraagt 
dit in samenwerking met de omliggende gemeenten een extra inspanning om de strategische 
agenda aan te vullen met de opgaven en strategische ruimtelijke keuzes die er voor hen toe doen 
op regionaal niveau. 
 

2 Inleiding 

In 2017 heeft uw raad de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland vastgesteld 
om regionaal voor te sorteren op de invoering van de Omgevingswet. In de afgelopen jaren is met 
de gemeenten: Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, 
Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland gewerkt aan een 
uitvoeringsagenda. Het resultaat hiervan is de concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de 
slag met Hart van Holland. Deze Omgevingsagenda  is namens de Hart van Holland-gemeenten de 
input voor de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. Daarom wordt u door het DB van 
Holland Rijnland gevraagd wensen- en bedenkingen mee te geven, zodat die meegenomen kunnen 
worden bij het opstellen van de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. Bijgaande 
Infographic verbeeldt dit vervolgproces en de input vanuit het Hart van Holland. in dit voorstel 
treft u een verdere inhoudelijke duiding aan met een voorzet voor wensen en bedenkingen vanuit 
uw Raad. 
 

3 Beoogd effect 

Met de inbreng van de eerder vastgestelde Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Het Hart van 
Holland en deze uitwerking in de vorm van de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met 
Hart van Holland en in de toekomst een eigen Omgevingsvisie Leiderdorp is het gedachtengoed 
van Hart van Holland volgens ons voldoende geborgd en kunnen we ons richten op het 
vervolgtraject. De concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland is 
namens de Hart van Holland-gemeenten de input voor de Strategische Agenda Ruimte Holland 
Rijnland.  
 

4 Argumenten 

Met het inbrengen van wensen en bedenkingen door de raad wordt de omgevingsagenda Hart van 
Holland afgerond en wordt een start gemaakt met het vervolgproces van de uitwerking van de 
Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. In de bijlage is een memo opgenomen over de 
potentiegebieden uit de regionale omgevingsagenda en in het bijzonder voor Knoop Hoogmade. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet regionaal meedoen, verzwakt de positie van Leiderdorp in de regio. Concreet betekent dit dat 
er minder invloed is op bijvoorbeeld de ambities voor potentiegebied  Knoop Hoogmade. 
 

6 Het vervolgproces 
Tot slot schetst de concept-Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland in een 
uitvoeringsagenda de onderwerpen die opgepakt zouden moeten worden. Voor deze 
uitvoeringsagenda gelden de volgende uitgangspunten: 
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• Lokaal doen wat lokaal kan; 
• Samenwerken aan regionale opgaven: gemeenten en stakeholders (potentiegebieden!) 
• Regionaal doen wat regionaal moet: strategische agenda t.b.v. ruimtelijke afweging, gezamenlijk 
onderzoek voor hele gebied of deelgebieden als opgaven zich daar specifiek voordoen; 
• Samen sterk in Holland Rijnland en richting provincie en rijk. 
 
In bijgaande Infographic waarin we het vervolgproces binnen Holland Rijnland hebben 
gevisualiseerd, laten we zien hoe deze uitvoeringsagenda daarin landt.  
 
Voor dit vervolgproces is niet alleen het ‘wat’ van belang maar ook het ‘hoe’. We gaan met elkaar 
aan de slag vanuit de nieuwe werkwijze Holland Rijnland. Kernpunten hiervan zijn: 
• Inhoud centraal. Samenwerken aan opgaven en half fabricaten met diegenen (publieke en 
maatschappelijke partners) die daarvoor nodig zijn. Per opgave bepalen we op welke schaal en 
met wie dit het beste kan worden opgepakt; 
• Raden en AB Holland Rijnland bepalen hun positie aan de voorkant; 
• Portefeuillehouders vanuit de gemeenten zijn collectief opdrachtgever; 
• Elke fase (ontwikkeling-besluitvorming-uitvoering) kent zijn eigen dynamiek en werkvormen; 
• Helder proces; 
• Regionale ambtenaar als procesregisseur. 
 

7 Tijdlijn  
De behandeling van de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland door 
het algemeen bestuur van Holland Rijnland zal zijn in de algemene Bestuursvergadering van 28 
oktober 2020. Het is de ambitie van Holland Rijnland om de Strategische Agenda Ruimte Holland 
Rijnland in de zomer van 2021 te laten vaststellen door het algemeen bestuur. Dat betekent dat in 
het vierde kwartaal van 2020 de grondslagen voor de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland 
gelegd moeten worden en klaar moet zijn voor consultatie en bespreking met de gemeenteraden 
in het eerste kwartaal van 2021.   

 
8 Financiën  

Er zijn aan de vaststelling van dit document geen financiële consequenties verbonden. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen:    

- Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland 
- Toelichting op de Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met Hart van Holland (het rode 

boekje). 
- Infographic vervolg-proces Holland Rijnland 
- Toelichting potentiegebied Knoop Hoogmade en rode draden in omgevingsagenda 
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