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Toelichting op de omgevingsagenda Hart van Holland 2040 
 
De Regionale Omgevingsagenda 2040, Aan de slag met het Hart van Holland is opgesteld als 
antwoord op de oproep van de minister in de NOVI1 om tot landsdelige Regionale 
Omgevingsagenda’s te komen. De Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van 
Holland is het fundament voor een regionale strategie die de deelnemende gemeenten economisch 
sterker, gezonder en veiliger, duurzamer en robuuster maakt.  

Economie en bereikbaarheid prioriteit 

Hoewel veel goed gaat in onze regio moeten we constateren dat onze economie het, ondanks alle 
gunstige randvoorwaarden, minder doet dan verwacht mag worden. Willen wij economisch relevant 
blijven dan moeten we onze economie en het bijhorende vestigingsklimaat versterken. Omdat onze 
economieën vervlochten zijn, is dat een opgave waarin we lokaal, maar ook grens overstijgend met 
onze buurgemeenten, onze regio, onze provincie en het rijk aan moeten werken. 
 
In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk. Dat heeft zijn weerslag op het vestigingsklimaat en 
op onze fysieke leefomgeving. In deze overgangsperiode vraagt dat om een antwoord dat niet alleen 
ingaat op de noodzakelijke ingrepen om onze auto, (H)OV, fiets en voetgangers verbindingen te 
versterken en te verbeteren. Het gaat ook om inzicht wat nodig is om de transitie naar andere 
manieren van mobiliteit en transport te komen. Gezien de opgave vraagt dit om integrale 
oplossingen die in de geest van de Omgevingswet de volle breedte van de ruimtelijke opgaven 
bestrijkt. Dit is een bijzonder complex vraagstuk. Holland Rijnland heeft de ambitie om hier met 
nieuw onderzoek op afzienbare tijd een stevig fundament voor te leggen ten behoeve van een 
Regionale Strategie Mobiliteit. Dat gaat in goede afstemming met onderzoeken, inzichten en 
initiatieven die aan andere tafels worden ontwikkeld. 
 
Potentiegebieden 
In de Regionale Omgevingsagenda “aan de slag met Hart van Holland” is ook een aantal 
potentiegebieden benoemd. Dit biedt de mogelijkheid om niet alleen te blijven praten over kansen, 
maar gebiedsgericht over te gaan tot actie om de in elk potentiegebied gesignaleerde opgaven ook 
echt te laten landen in de regio. De potentiegebieden ziet ons College als uitgelezen locaties 
hiervoor. Het zijn alle vijf economisch sterke gebieden die van bovenlokaal belang zijn en waar 
meerdere opgaven bij elkaar komen. Het zijn gebieden die veelal gelegen zijn op de grens van twee 
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of meer gemeenten, waardoor het evident is dat voor een goed functionerend geheel meerdere 
gemeenten verantwoordelijk zijn.  
 
De vijf potentiegebieden die in het boekje zijn uitgewerkt, zijn niet de enige potentiegebieden in 
onze regio. Gaandeweg kunnen er ook andere potentiegebieden worden geïdentificeerd. Vanuit 
Holland Rijnland blijven we aandacht besteden aan de potentiegebieden en bevragen de betreffende 
gemeenten hoe zij hiermee varen.  Of en wanneer gemeenten aan de slag gaan met deze 
potentiegebieden zal afhankelijk zijn van urgentie en mogelijkheden. Ook kan een ruimtelijk 
afweging op regionaal niveau gevolgen hebben voor welke opgaven in welk potentiegebied landen. 
 
De vijf in het rode boekje benoemde potentiegebieden zijn: 
- ESA-ESTEC – Space Campus Noordwijk. Noordwijk-Katwijk-Leiden. 
- Knoop A4/N11 Heineken. Zoeterwoude-Leiden-Alphen aan den Rijn. 
- Leiden Bio Science Park. Dit gaat niet zo zeer over de ontwikkeling van het LBSP zelf maar over de 
grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling waarbij Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar tot 
synergie komen.  
- AKZO-NOBEL. Dit betreft de grensoverstijgende ontwikkeling vanuit Teylingen richting Oegstgeest.  
- Knoop Hoogmade. Leiderdorp-Kaag en Braassem. 
 
Knoop Hoogmade 

Voor Leiderdorp is vooral Knoop Hoogmade concreet van belang. Dit potentiegebied ligt grotendeels 

in Leiderdorp. Thema’s zijn Hoogspanning, Veenweide, Zorg. Aan de noordoostzijde van de 

verstedelijkte regio, bij de verkeersknoop ‘Hoogmade’, komen snelle mobiliteitsassen en energie-

infrastructuur samen in een nog vrij ‘open’ gebied. In de regionale bedrijventerreinenstrategie 071 is 

weergegeven dat het binnen dit gebied gelegen  IKEA terrein wordt aangewezen als bedrijventerrein 

(compensatieterrein). In de transitie naar andere vormen van mobiliteit zoals, elektrisch rijden of 

waterstof,  biedt deze knoop kansen. Daarnaast is er een groot PDV-cluster (WOOON) en een aanzet 

voor een zorgcluster, dat verder uitgebouwd kan worden. Het gebied wordt ook gekenmerkt door 

scherpe contrasten tussen stad en open landschap. Hier komen verschillende snelheden bij elkaar: 

de dynamische stad en drukke infrastructuur naast idyllisch polderland en recreatiegebied van het 

Groene Hart. 
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Regionale Opgaven 

 Ontwikkeling knoop Hoogmade: vormgeven als stadsentree op overgang stad-polderland, 
ontwikkeling van compensatie bedrijfsterrein, knooppunt van o.a. energie, laden en 
ontmoeten, stadsdistributie, recreatief transferium bij HSL informatiecentrum en 
bedrijvigheid (in relatie tot regionale bedrijventerreinenstrategie).  

 Verbreding A4 binnen bestaand breedteprofiel 

 Uitbouw zorgcluster en bijbehorende bereikbaarheid 

 Maakt deel uit van de totale zoeklocatie onderstation 150 kV 

 Verbeteren stad - land verbindingen en versterken recreatieve routes. Behouden sterk 
contrast stad-land 

 Mogelijke wateroverlast (vooral westzijde A4), mede in relatie tot bodemdaling 

 Vitaliteit kleine kernen 
 
Kansen  

 Knoop Hoogmade en omgeving ontwikkelen tot compensatie bedrijfsterrein, voorzieningen 
zoals laden voor elektrisch rijden of waterstof, overlegfaciliteiten, aanwezige horeca, 
deelsystemen, toeristisch overstappunt en eventuele stadsdistributie. 

 Vormgeven van een aantrekkelijke stadsentree op de overgang van stad en open 
polderlandschap. 

 Uitbouw zorgcluster aansluitend aan 2e-lijnszorg bij Alrijne. Dit vraagt goede (oost-west) 
verbindingen binnen de regio.  

 Aanwezigheid zorgcluster biedt specifieke kwaliteiten waar in aanliggende wijken op 
ingespeeld kan worden. 

 Nabijheid en luwte (stad/infrastructuur en open landschap) ontmoeten elkaar. Goed 
recreatief netwerk (wandel- fiets-, waterroutes) met bijbehorende voorzieningen verder 
uitbouwen.  

 

Uitwerken verschillende integrale scenario’s voor ontwikkeling op en rond de knoop inclusief bredere 
landschappelijke inbedding. Meer ruimtelijke samenhang door bijvoorbeeld versterken groene 
setting. Te denken valt aan een extra bos aansluitend aan Ghoybos, in combinatie met extra 
waterberging, fiets- en ruiterpaden en een waternetwerk voor meer recreatiemogelijkheden in 
samenhang met stedelijke en infrastructurele functies 
 

- In de Munnikenpolder is al een natuurgebied ontwikkeld met fietspaden en wandelpaden. En 

het HSL/A4 informatiecentrum en de ruimte daaromheen wordt in 2020/2021 omgevormd tot 
een recreatief transferium en Groene Hartcentrum. 

 
Het College herkent deze opgaven en wil hier aan werken.  
 
Rode draden in de Regionale Omgevingsagenda 
Vanuit Hart van Holland zijn de volgende rode draden benoemd (zie hoofdstuk 5 van het boekje) ter 
ondersteuning bij een afweging tussen de verschillende ruimtelijke belangen bij gebiedsontwikkeling 
op verschillende schaalniveaus. 
 
KWALITEIT DOOR VERSCHEIDENHEID. Onze regio kent een rijk palet aan leefmilieus, landschappen, 
economische functies en identiteiten die we uitbouwen. De specifieke ligging van de regio willen we 
daarbij benutten voor kwalitatieve versterking. 
 
WEDERKERIGHEID TUSSEN ECONOMISCHE FUNCTIES EN REGIO. We willen de toonaangevende 
economische brandpunten sterker inbedden in regionaal denken en handelen. Dit betekent inzetten 
op een ‘trickle-down effect’ (doorsijpelen)  van sterke economische clusters naar brede economische 



 

 

basis (innovatiekracht MKB) en borgen dat Hart van Holland een aantrekkelijke woon-en 
vestigingsplaats voor kenniswerkers blijft. De Strategische ligging in de Randstad uitbouwen. 
 
AANTREKKELIJK LANDSCHAP, STERK VESTIGINGSKLIMAAT. Het is van belang dat we zorgvuldig 
omgaan met / en landschappelijke structuren en waarden versterken. Bovendien is van belang dat 
we inspelen op een veranderend klimaat (klimaatadaptatie). Goede verbindingen tussen 
landschappen (ecologie, recreatie) zijn nodig evenals tussen het stedelijk gebied, buitengebied en 
duidelijke stadsranden. Dit is randvoorwaardelijk voor een sterk vestigingsklimaat. We kijken vanuit 
het landschap naar de stad: maat van het landschap (be)leefbaar houden voor mens en dier. 

 
AFSTEMMING MOBILITEIT EN VERSTEDELIJKING Afstemming mobiliteit en verstedelijking is 
urgent. HOV is hierbij ordenend principe en we stemmen het programma voor ontwikkellocaties 
daarop af. Leiden CS ontwikkelen we als multimodale OV-terminal. We zien mogelijkheden voor 
nieuwe stations (….) op de lange termijn. We willen het fietsnetwerk in de regio verbeteren en zien 
kansen voor het creëren van Buitenpoorten  voor een betere ontsluiting van bijzonder landschap in 
onze regio. 
 
ENERGIETRANSITIE EN -INFRASTRUCTUUR De ruimtelijk opgave die volgt uit de energietransitie 
passen we zorgvuldig in. We hebben de behoefte van huidige en toekomstige (groot) verbruikers 
daarbij in beeld en we brengen ons netwerk dat nu al onder druk staat op orde (met o.a. inpassen 
transformatiestations). 

 

 
 
 
 
 


