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betreft : Samenwerking Leidse regio, informatiebrief

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeert het college u over het initiatief dat de colleges van burgemeester en
wethouders van de Leidse regio (Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Leiderdorp en
Leiden) hebben genomen om een gezamenlijke visie op de Leidse regio op te stellen. De brief
dient tevens om u een doorkijk geven in het te volgen proces.

ln onze eigen toekomstvisie Leiderdorp 2025, Samenwerken en Verbinden heeft uw raad
vastgelegd dat de Leidse regio de primaire partner voor samenwerking is. in de toekomstvisie
is het perspectief van een netwerk van zelfstandige gemeenten in de Leidse regio geschetst.
Vanuit die gedachte spreekt het college zeer geregeld met omliggende gemeenten. Met de

keuze van Oegstgeest voor de Leidse regio en de aanzet tot intensievere samenwerking van

Voorschoten met de Leidse regio krijgt dat netwerk steeds meer vorm. De basis van de
netwerksamenwerking tussen gemeenten ligt in eerste instantie in een gezamenlijke visie op

die Leidse regio.

Aanleiding voor dit initiatief is de gezamenlijke conclusie dat alleen door een krachtig

gezamenlijk optreden als Leidse regiogemeenten de belangen van de inwoners van deze

regio goed kunnen worden gediend. Tevens kan door een krachtige samenwerking de

inrichting en gebruik van het ruimtelijke en sociale domein voor de langere termijn beter in

stand worden gehouden. Onze burgers laten zich in hun keuzes in het algemeen niet leiden

door bestuurlijke grenzen. Om voor hen een goed woon- en werkklirnaat te faciliteren willen

we in de Leidse regio samenwerken om belemmeringen door bestuurlijke grenzen weg te

nemen.

Naar een gezamenlijke visie voor de Leidse regio
De colleges van de Leidse regio hebben op 13 januari 2015 uitgesproken dat de

samenwerking in de Leidse regio op basis van de hiervoor genoemde argumenten

geintensiveerd dient te worden. Het doel is de gezamenlijke bestuurlijke kracht van de Leidse

regio te versterken om de regio te laten excelleren qua wonen, werken en recreëren. Het
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middel daarvoor is een gezamenlijke, inspirerende en richtinggevende visie op de regio. Als
richtpunt is het jaar 2027 benoemd. Met de visie op de Leidse regio ontstaat focus op de
bestuurlijke onderwerpen die van belang zijn voor inwoners, onderwijs en bedrijfsleven.
Waarbij duidelijk wordt hoe de kennis en kunde van bedrijven en instellingen maximaal benut
kunnen worden voor de Leidse regio.

Versterken van kwaliteiten en ambitie
De colleges van de Leidse regio hebben op 21 april jl in een gezamenlijke sessie in
Leiderdorp de kwaliteiten van de Leidse regio onderschreven, zoals de strategische ligging in
de Randstad, het hoge kennisniveau bij zowel inwoners als bedrijvigheid, het uitgesproken
economische profiel (onderwijs, zorg), het aantrekkelijke woon- en leefmilieu, het hoge
welvaartsniveau en de aanwezigheid van voorzieningen, cultuur, landschap en water. De
ambitie is uitgesproken om met elkaar die kwaliteiten verder te ontwikkelen en elkaar over en
weer daarbij ook het nodige te gunnen. De Toekomstvisie Leidse regio 202? is een
belangrijke stap om deze gezamenlijke ambitie te realiseren. Deze visie zal zich vooral richten
hoe we de bijzondere kwaliteiten tot wasdorn kunnen brengen om met elkaar die gewenste
sterke positie in de Randstad in te kunnen nemen.

Afronden plan van aanpak en opstellen visie
De colleges van de Leidse regio zijn eensgezind over het belang van een gezamenlijke
toekomstvisie. Onze bestuurlijke samenwerking is in het belang van al onze inwoners. De
colleges hebben hun portefeuillehouders regiozaken gevraagd om het plan van aanpak verder
af te ronden door de gezamenlijke ambitie nog iets verder aan te scherpen, een
projectstructuur te beschrijven voor het opstellen van de toekomstvisie Leidse regio en een
tijdslijn te maken voor het te volgen proces. Twee belangrijke componenten in die tijdslijn zijn
het consequent betrekken van de raden bij dit proces en de validatie van de kwaliteiten van
onze regio en het gewenste profiel met strategische partners in de Leidse regio.

Het streven is dat voor de zomer van 2015 het plan van aanpak vastgesteld kan worden door
de colleges. Vanzelfsprekend zullen wij dat plan van aanpak dan ook met u delen en
bespreken. ln de aanloop naar de toekomstvisie zullen de colleges en naar wij verwachten
ook de raden uit de Leidse regio elkaar geregeld ontmoeten. Wij rekenen op een stevig en
interactief proces dat zal kunnen leiden tot een volwassen en gedragen Toekomstvisie Leidse
regio 2027.
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