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Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u het rapport van het onderzoek naar de samenwerking in de
regio van bureau Twynstra Gudde ter kennisname aan. ln opdracht van het college
heeft Twynstra Gudde de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de
effecten voor Leiderdorp bij voortzetting van de lichte regionale samenwerking. Het
onderzoek bestond uit documentonderzoek en gesprekken met externe en interne
stakeholders. ln het onderzoek heeft Twynstra Gudde zich gericht op een selectie
van zeven verschillende regionale samenwerkingen: Holland Rijnland, Omgevings-
dienst West-Holland, Leidse Ring Noord, Hart van Holland, Economie071, de
Waterketen en het Sociaal domein. Ook naast deze regionale samenwerkingen wer-
ken we al veel en constructief samen met andere gemeenten, onder andere op het
gebied van veiligheid.

Opdracht
De opdracht tot dit onderzoek vloeit voort uit het coalitieakkoord LPL-WD-CDA; de
gemeente wil een deskundig extern bureau vanuit Leiderdorps perspectief eerst de
lichte samenwerkingsvorm laten onderzoeken en in een later stadium de effecten,
kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling. De gemeenteraad van
Leiderdorp heeft namelijk op 10 mei2017 unaniem de wens uitgesproken om de
twee scenario's van lichte samenwerking en van fusie nader te onderzoeken.

Conclusies en aanbevelingen Twynstra Gudde
Twynstra Gudde presenteert zijn conclusies en aanbevelingen volgens de vijf aspec-
ten van het zogenoemde 'kijkglas voor samenwerking': ambities, belangen, relaties,
organisatie en proces. Twynstra Gudde constateert onder meer dat Leiderdorp con-
structief samenwerkt en gezien wordt als een betrouwbare, loyale partner. ln een
aantal samenwerkingsverbanden is Leiderdorp een voorloper in de regio. Leiderdorp
participeert in een lappendeken van regionale samenwerkingen, variërend van for-
mele gemeenschappel'rjke regeling, tot netwerk- of projectsamenwerking. Dit brengt
echter wel onoverzichtelijkheid en complexiteit in afstemming met zich mee. Bo-
vendien is de positie van de raad in sommige samenwerkingsvormen niet helder
en/of is de afstand groot. De regie op en de ondersteuning van de regionale sa-
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menwerkingen vraagt veel aan kwaliteit en capaciteit van de organisatie. De huidige

regionale samenwerking rendeert en er worden resultaten geboekt die Leiderdorp

alleen niet kan realiseren. Tegelijkertijd worden in regionaal verband visies en ambi-

ties geformuleerd, maar is de vertaling daarvan in uitvoeringsprogramma's of plan-

nen nog niet of nog onvoldoende zichtbaar. Het lukt nu niet om concrete vraagstuk-

ken, met name op het gebied van woningbouw en mobiliteit, goed aan te pakken,

mede doordat een besluitvormingsplatform ontbreekt.

ln zijn rapport doet Twynstra Gudde acht aanbevelingen die kunnen bijdragen aan

de effectiviteit van de huidige regionale samenwerking. Sommige aanbevelingen zijn

aan de raad zelf en weerandere nodigen uitom als raad en college samen in ge-

sprek te gaan. Daarnaast zijn er aanbevelingen die het college betreffen.

Standpunt van het college
De algemene conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn herkenbaar voor het

college. We herkennen de rode draad in het rapport, namelijk dat Leiderdorp veel

en constructief samenwerkt. Leiderdorp investeert veel in de regio, zowel ambtelijk

als bestuurlijk, staat open voor samenwerking en is ook vaak trekker. Voor
Leiderdorp renderen deze investeringen. Ook onderschrijven we dat er strategische

keuzes moeten worden gemaakt omdat de bestuurlijke ambities nu nog niet volledig

tot uitvoering komen. Om dit te bereiken hebben wij onze regiopartners hard nodig.

Wel is het goed ons te realiseren dat er al veel in uitvoering is. Daarom lijkt het ons

zinvol om dit bij elkaar te brengen. Ten slotte plaatsen we de kanttekening dat op-

merkingen over een aantal onderzochte samenwerkingen soms in tegenspraak lijken

met de algemene strekking van het rapport.

Het college komt met een procesvoorstel om opvolging te geven aan de aanbeveling

om de visie op regionale samenwerking te actualiseren. Hierbij nemen we de for-
mulering van een afwegingskader voor het schaalniveau per opgave of taak mee.

Wij merken op dat de aanbeveling om samen met de Leidse regio een strategische

uitvoeringsagenda op te stellen, strookt met de brief van Gedeputeerde Staten over

bestuurlijke samenwerking Leidse regio van 24 januari 2019. Hierover hebben wij u

op 13 februa ri 2OI9 een raadsinformatiebrief gestuurd. Om daadwerkelijk te komen

tot een gezamenlijke strategische uitvoeringsagenda, hebben de vijf gemeenten in

de Leidse regio elkaar nodig. Dit geldt ook voor de aanbeveling om een gezamenlijke

en evenwichtige afweging te maken over elkaars belangen met de gemeenten in de

Leidse regio. Deze afweging vergt een open dialoog. Wij zullen aan de andere vier
gemeenten voorstellen hier een collegeconferentie aan te wijden. Ook zal dit on-

derwerp van gesprek zijn in het regulier overleg van de portefeuillehouders regioza-

ken.

Presentatie aan de raad door Twynstra Gudde

Tijdens de informatieavond van 15 april 2019 presenteert Twynstra Gudde de on-

derzoeksresultaten aan u. Als college gaan wij graag verder met u in gesprek over de

concl aanbeveli ngen en hoe hier concreet opvolging aan te geven
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1. Inleiding 

Intergemeentelijke samenwerking staat in de gemeente Leiderdorp net als in veel andere Nederlandse 

gemeenten hoog op de gemeentelijke beleidsagenda. Leiderdorp hanteert hierbij het uitgangspunt dat 

zij - in ieder geval deze collegeperiode - als zelfstandige gemeente blijft samenwerken in de regio. Zo 

is in het coalitieakkoord van mei 2018 van de gemeente Leiderdorp het volgende opgenomen. 
 

“Omdat een belangrijk deel van onze opgaven bovenlokaal zijn, blijven we samenwerken  

met andere gemeenten in de Leidse regio en in regionale samenwerkingsverbanden.”  

 

In de context van regionale samenwerking sprak de gemeenteraad van Leiderdorp op 10 mei 2017 

unaniem de wens uit om twee scenario’s nader te onderzoeken: voortzetting van de lichte samenwer-

king en fusie. De gemeente wil in eerste instantie vanuit Leiderdorps perspectief de lichte samenwer-

kingsvormen laten onderzoeken en in een later stadium de effecten, kansen en bedreigingen van een 

gemeentelijke herindeling. Eind september 2018 heeft het college van de gemeente Leiderdorp Twyn-

stra Gudde opdracht gegeven om het eerste deel van dit onderzoek uit te voeren. 
 

Wat betreft het vervolgproces vraagt de raad de lichte samenwerkingsvorm èn de fusie nader uit te werken en de 

besluitvorming na de zomer te laten plaatsvinden. Daarbij hechten wij eraan dat wordt uitgewerkt wat de verschil-

lende samenwerkingsvormen heel concreet opleveren en kosten met betrekking tot de geformuleerde ambities. 

Alleen zo zal het proces, ook richting inwoners, goed uit te leggen zijn. Gemeenteraad Leiderdorp (10 mei 2017) 

 

1.1 Onderzoeksvragen 

Het resultaat van dit onderzoek is feitelijk inzicht in de effecten van het handhaven van de bestaande 

lichte intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Leiderdorp deelneemt. De 

gemeente Leiderdorp wil graag weten wat de samenwerking oplevert, hoe inwoners en politiek bij de 

samenwerkingen zijn betrokken en of verbeteringen op korte dan wel langere termijn nodig zijn. De ge-

meente heeft hiertoe de volgende zes deelvragen geformuleerd. 
 

1. Hoe kan Leiderdorp de zeven ambities uit de Toekomstvisie Leidse regio 2027 realiseren binnen de huidige 

regionale samenwerkingsverbanden? 

2. In hoeverre zijn en worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken bij de beleids-

vorming en –uitvoering in de huidige lichte regionale samenwerking? 

3. In hoeverre kan de raad zijn kaderstellende rol vervullen in de huidige regionale samenwerkingsverbanden? 

4. Wat zijn de kosten en baten, hard en zacht, van de huidige lichte regionale samenwerking voor Leiderdorp? 

5. Welke kansen en risico’s brengt het handhaven van de huidige lichte regionale samenwerking met zich mee 

voor Leiderdorp? 

6. Welke randvoorwaarden moeten eventueel nog worden ingevuld? 

 

In de bijlagen is een overzicht van deze deelvragen en de operationalisatie hiervan opgenomen.  

1.2 Onderzoeksaanpak 

De eerste vier vragen zijn evaluerend van aard. De laatste twee vragen zijn meer toekomstgericht. In 

onze aanpak gaan we dan ook eerst terugblikken en daarna vooruitkijken, waarbij we met concrete 

voorstellen en aanbevelingen voor verbetering komen. Gelet op de onderzoeksvragen, zijn de zeven 
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regionale ambities voor ons een startpunt van dit onderzoek. We gaan na welke samenwerkingsver-

banden een bijdrage leveren aan de realisatie van deze ambities en maken hieruit in overleg met de 

gemeente Leiderdorp een selectie (daarover meer in hoofdstuk 2).  
 

Globaal hanteren wij de volgende drie stappen. 

 

Figuur 1. Stappen onderzoeksaanpak 
 

Wij vormen eerst een beeld van de lokale en de regionale ambities enerzijds en de bestaande samen-

werkingsverbanden anderzijds door middel van documentstudie. De feitelijke situatie op basis van de 

documentstudie kleuren we in en vullen we aan met ervaringen en beelden van verschillende betrok-

ken actoren: het college, raadsleden, medewerkers van de gemeente Leiderdorp, besturen en mede-

werkers van de regionale samenwerkingspartners, provincie en maatschappelijke instellingen. Vervol-

gens geven wij onze bevindingen weer in het (voorliggende) rapport dat wij met college en raad be-

spreken. 

1.3 Kijkglas voor samenwerking 

Wij hechten eraan om onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen op een gestructureerde en 

overzichtelijke wijze te presenteren. Om die reden maken wij gebruik van het ‘kijkglas voor samenwer-

king’ dat wordt uitgewerkt in het boek Leren samenwerken tussen organisaties (Kaats en Opheij, Klu-

wer, 2011). Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat (succesvol) samenwerken afhankelijk is van vijf 

factoren: ambitie, belangen, relaties, proces en organisatie. Ook bij het uitvoeren van dit onderzoek 

blijkt dat onze bevindingen goed in een van deze categorieën zijn onder te brengen. Deze vijf factoren 

vormen de basis van het kijkglas voor samenwerking (figuur 2). Het kijkglas is in feite een bril om de 

complexiteit van samenwerkingsvraagstukken te doorzien en op een samenhangende manier te analy-

seren en te beoordelen. Het biedt ook handvatten om - waar nodig - te komen tot verbetering.  
 

Documentstudie Gesprekken Rapportage
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Figuur 2. Kijkglas voor samenwerking® 

1.4 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe de ambities van de gemeente Leiderdorp zich verhouden tot de re-

gionale opgaven. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3 de algehele conclusies van dit onderzoek. 

In hoofdstuk 4 doen we concrete aanbevelingen voor verbetering en doorontwikkeling van de huidige 

lichte regionale samenwerking. Ten slotte sluiten we in hoofdstuk 5 af met de beantwoording van de 

onderzoeksvragen. Een uitgebreidere, feitelijke weergave van de samenwerkingsverbanden is opgeno-

men in de factsheets in de bijlagen. 
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2. Opgaven en samenwerkingsverbanden 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de lokale en de regionale ambities en opgaven waar de gemeente 

Leiderdorp voor staat. Vervolgens lichten we de samenwerkingsverbanden toe die als doel hebben een 

bijdrage te leveren aan deze ambities en die we in het licht van dit onderzoek nader beschouwen.   

2.1 Lokale opgaven 

 

“Leiderdorp is een mooie, groene gemeente met goede voorzieningen. Een gemeente waar veel vrijwilligers 
actief zijn, een gemeente die bruist van creatieve ideeën en initiatieven. Het huidige college wil samen met onze 

inwoners, ondernemers en instellingen Leiderdorp aantrekkelijk houden en waar mogelijk verbeteren. 
De komende vier jaar kiezen we voor een zelfstandige en zelfbewuste gemeente, met een bestuursstijl die initia-
tieven beloont en meedoen mogelijk maakt. Een stijl die verbindt en niet het gemeentehuis maar de samenleving 
als uitgangspunt neemt. Dat vraagt om een lokale overheid die haar inwoners centraal stelt en ruimte biedt aan 
initiatief en ondernemerschap. Wij willen die ruimte en dat vertrouwen geven. We willen goed kijken en luisteren 
naar wat inwoners nodig hebben om zelf vorm en inhoud te geven aan hun wensen en ideeën. We investeren 
extra in tijdige en open communicatie van de gemeente met inwoners. En we bieden inwoners een luisterend 
oor. We willen dat het voor elke inwoner meteen duidelijk is waar hij of zij zich bij de gemeente kan melden.” 

Coalitieakkoord 2018 

 

De gemeente Leiderdorp heeft haar ambities vastgelegd in het Coalitieakkoord 2018 en programmabe-

groting 2019-2023. Belangrijke beleidsinhoudelijke opgaven voor de gemeente in de komende jaren 

liggen op het gebied van het sociaal domein, wonen, mobiliteit, werken, ondernemen, evenementen en 

toerisme, recreatiegebieden, duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast heeft de gemeente ambities als 

het gaat om regionale samenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering (inclusief financiën).  

 
“Iedereen moet op zijn of haar eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat 
inwoners een zinvolle dagbesteding hebben, in staat zijn om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, 
en dat zij geaccepteerd worden in hun omgeving. Het is voor de ontwikkeling van kinderen cruciaal dat ze op-

groeien in een veilige en gezonde omgeving. Inwoners zijn er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor dat ze 
gezond blijven en een actief leven leiden. Ze doen dit samen met hun gezin, met familie of vrienden. Ze gaan 

naar school, zijn aan het werk en hebben een sociaal leven. Ze maken gebruik van alle sport-, beweeg- en cul-
tuuractiviteiten die ons dorp hee . Deze activiteiten dragen bij aan sociale en maatschappelijke participatie en 

bevorderen zo het welzijn van onze inwoners.” 
 

“Wij willen de economische structuur van Leiderdorp versterken door een aantrekkelijk economisch klimaat te 
creëren. Wij scheppen daarvoor de kaders en faciliteren ondernemers: we geven hen zoveel mogelijk ruimte om 

te ondernemen. Wij werken nauw samen met onze ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, 
Economie071, andere (Leidse regio)gemeenten en de provincie.” 

Programmabegroting Leiderdorp 2019-2023 

 

In het Coalitieakkoord 2018 heeft het bestuur van Leiderdorp zijn ambities op deze terreinen en de 

concrete opgaven die hieruit voortvloeien weergegeven. Hieruit blijkt onder meer hoe belangrijk (regio-

nale) samenwerking is voor Leiderdorp, met name waar het gaat om het kunnen realiseren van be-

leidsopgaven.  

 
Omdat een belangrijk deel van onze opgaven bovenlokaal zijn, blijven we samenwerken met andere gemeenten 
in de Leidse regio en in regionale samenwerkingsverbanden. Wij richten ons op de zeven inhoudelijke thema’s 

van de toekomstvisie Leidse regio. De door de gemeenteraad voorgestelde onderzoeken naar lichte samenwer-
king en fusie van de regiogemeenten pakken wij zelf vanuit Leiderdorps perspectief op. 

Coalitieakkoord 2018 
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2.2 Regionale opgaven 

De gemeente Leiderdorp maakt deel uit van de Leidse regio. De regio bestaat uit de gemeenten Lei-

den, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. In de afgelopen 70 jaar zijn de dorpen en 

de stad in deze regio letterlijk en figuurlijk naar elkaar toegegroeid; je merkt nauwelijks waar de ene 

gemeente ophoudt en de andere begint. Met name Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en delen van Voor-

schoten (vooral Noord Hofland) en Zoeterwoude (met name Rijndijk) vormen een aaneengesloten ste-

delijk gebied. Zoeterwoude-Dorp is de enige kern die nog steeds aan alle kanten door weiden wordt 

omgeven. Ook op het gebied van samenwerking is er veel gebeurd in de laatste jaren; de gemeenten 

zijn steeds meer gaan samenwerken rondom allerlei opgaven. Deze gemeenten werken in wisselende 

samenstelling op tal van onderwerpen samen, ook met gemeenten buiten deze regio.  

De gemeenten in de Leidse Regio hebben hun gezamenlijke ambities voor de toekomst benoemd in de 

Toekomstvisie 2027, onder de noemer Kwaliteiten versterken & krachten verenigen. De gemeenten 

willen met elkaar de kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten in de Leidse regio versterken en daar-

mee de kwaliteiten van de regio als geheel. In deze context zijn de volgende gezamenlijke ambities ge-

formuleerd, die gaan over zeven aspecten van “karaktervolle groei” voor de Leidse regio: 
1. wonen en groen 

2. betere bereikbaarheid 

3. voorop in duurzaamheid 

4. regionale voorzieningen 

5. iedereen telt mee en doet mee  

6. gezonde leefomgeving 

7. verbeteren welvaart. 

Met de titel Kwaliteiten versterken & krachten verenigen geeft de toekomstvisie duidelijk aan dat het regionaal 

‘krachten verenigen’ ten dienste staat van het lokaal ‘kwaliteiten versterken’. Om de bijzondere kwaliteiten van 

de dorpen en wijken van de Leidse regio beter tot hun recht te laten komen en om ervoor te zorgen dat die kwali-

teiten elkaar beter aanvullen en versterken, is een aantal ambities geformuleerd waarmee de gemeenten geza-

menlijk aan de slag willen. Daarvoor is het nodig dat de gemeenten in de Leidse regio meer gaan samenwerken. 

Dat betekent dat het versterken van bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht hand in hand moet gaan met 
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aandacht voor de ‘couleur locale’: de eigen identiteit van dorpen en wijken. Anders dan soms wel eens wordt 

verondersteld, is er tussen beide geen tegenstelling. Integendeel: regionale samenwerking staat ten dienste van 

de lokale gemeenschappen. (Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio, maart 2017) 

 

Zoals ook blijkt uit de tekst in bovenstaand kader, zijn de regionale en de lokale ambities grotendeels 

aanvullend op elkaar. Vanuit deze constatering en met oog voor de onderzoeksvragen richten wij ons 

in dit onderzoek dan ook met name op de zeven regionale opgaven.  
 

 

Figuur 3. Samenhang lokale en regionale opgaven 

2.3 Samenwerking in de regio 

Op basis van een eerste studie van beschikbare documenten en gesprekken met de gemeente Leider-

dorp, is ervoor gekozen om de volgende zeven samenwerkingsverbanden in dit onderzoek1 te betrek-

ken: 

- Holland Rijnland 

- Omgevingsdienst West-Holland 

- Leidse Ring Noord 

- Hart van Holland 

- Economie071 

- Waterketen Leidse Regio 

- Sociaal domein. 

 

1 In de rapportage ‘Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio’ van maart 2017 is een inventarisa-

tie opgenomen van de samenwerkingsverbanden in relatie tot de zeven opgaven (p.20).  
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2.4 Toelichting samenwerkingsverbanden 

De betreffende samenwerkingsverbanden hebben een relatie met de zeven regionale ambities. Het 

zijn voor het overige wel verschillende typen samenwerkingsverbanden. Zo betrekken we in ons onder-

zoek (wettelijk voorgeschreven) gemeenschappelijke regelingen, netwerkorganisaties en projectorgani-

saties. Het onderzoek omvat daarmee lichte en minder lichte samenwerkingsverbanden.  
 

In het rapport Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio is omschreven wat wordt bedoeld 

met lichte samenwerking: ‘in deze lichte vorm ligt het accent op regionale agendering door afstemming en over-

leg. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingsrelaties en op samenwerkingsverbanden zoals 

Servicepunt71 en Economie071. (…) Dit model kenmerkt zich door een sterke mate van informaliteit (er worden 

geen bevoegdheden overgedragen) en flexibiliteit (per thema kan met andere gemeenten worden samenge-

werkt).’ 

 

In onderstaand overzicht geven we een beknopte beschrijving van de samenwerkingsverbanden die 

we nader hebben onderzocht. We geven per casus de doelstellingen en de deelnemende partners 

weer. In bijlage 1 zijn de factsheets per samenwerkingsverband opgenomen, met uitgebreidere infor-

matie per samenwerkingsverband.  
 

Samenwerkingsverband Doelstelling Partners 

Holland Rijnland 

 

Gemeenschappelijke rege-

ling op het terrein van maat-

schappij, wonen, werken, 

ondernemen en recreatie 

(beleid en uitvoering).  

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braasem, 

Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en 

Zoeterwoude 

Omgevingsdienst  

West-Holland 

Gemeenschappelijke rege-

ling (wettelijk voorgeschre-

ven) op het gebied van ver-

gunningverlening, toezicht 

en handhaving en advisering 

milieu (uitvoering).  

Bovenstaande gemeenten plus de provincie Zuid-

Holland 

Leidse Ring Noord 

 

Vrijwillige samenwer-

king/projectorganisatie ter 

verbetering van mobiliteit 

d.m.v. realisatie ringweg 

(beleid en uitvoering). 

Leiden en Leiderdorp (Oegstgeest is onderte-

kenaar geen partner) 

Hart van Holland 

 

Vrijwillige samenwer-

king/netwerkorganisatie aan 

regionale Omgevingsvisie 

2040 (beleid).  

Kaag en Braassem, Katwijk,  

Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Tey-

lingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude 

Economie071 

 

Vrijwillige samenwer-

king/netwerkorganisatie ter 

versterking van de regionale 

economie (beleid).  

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, 

Zoeterwoude (Leidse regio) plus Katwijk, instellin-

gen voor onderwijs en ondernemersorganisaties 

Waterketen Leidse Re-

gio 

 

Samenwerking ter verster-

king van de waterketen (be-

leid en uitvoering). 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, 

Zoeterwoude, Rijnland (Leidschendam-Voorburg, 

Zoetermeer), Hoogheemraadschap van Rijnland, 

drinkwaterbedrijf Dunea 

Sociaal domein 

 

Vrijwillige samenwerking op 

het gebied van de Wmo (uit-

voering). 

Inkoop WMO 

Leiderdorp en Incluzio 

 

 

Leidse regio 

Dienstverleningsovereen-

komst op het gebied van 

Werk en Inkomen (uitvoe-

ring). 

Leiden en Leiderdorp 

Inkoop Jeugdhulp Nu nog volledige inkoop via Holland Rijnland. De 

toekomstige inkoop van de toegang (JGT) en de 



 

 

 

 

Onderzoek naar de samenwerking in de regio | 4 april 2019 | Pagina 8/43 

 

specialistische hulp wordt nu voorbereid in de 

Leidse regio.  

 

 

De gemeente Leiderdorp vervult verschillende rollen binnen de regionale samenwerking. De gemeente 

fungeert als eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Leiderdorp is als gemeente mede-eigenaar 

van de samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband dient bij te dragen aan de doelen en 

strategie van de gemeente. Leiderdorp verstrekt daarnaast als opdrachtgever – samen met de samen-

werkingspartners - opdrachten aan het samenwerkingsverband. Dit vraagt al dat de mogelijk verschil-

lende doelen van de eigenaren omgebogen worden tot een heldere opdracht. Tot slot fungeert de ge-

meente als deelnemer in het samenwerkingsverband ook als opdrachtnemer voor de uitvoering van de 

(gezamenlijke) opdracht.  

 

 

Figuur 4. Governance in samenwerkingsverbanden 

2.5 Context 

De vraag vanuit Leiderdorp om dit onderzoek uit te voeren is niet de eerste vraag in de regio die wordt 

gesteld in relatie tot de samenwerking binnen de regio. In de afgelopen jaren zijn verschillende studies 

uitgevoerd naar de intergemeentelijke samenwerking in de Leidse regio. In 2017 heeft een vrij uitvoe-

rige verkenning plaatsgevonden en in 2018 heeft een ambtelijke verkenning plaatsgevonden. Hierna 

worden eerdere conclusies en aanbevelingen kort samengevat zodat de bevindingen van dit onder-

zoek ook in die context kunnen worden geplaatst.  
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Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen voor de Leidse Regio (2017) 

Om de kwaliteiten van de vijf gemeenten in de Leidse regio te versterken en om tegelijkertijd in te spelen op de 

uitdagingen die op gemeenten af komen, is regionale samenwerking nodig. Deze samenwerking moet democra-

tisch, slagvaardig en transparant worden ingericht. Een Leidse Regioraad, waarbij het dagelijks bestuur functio-

neert als een reguliere gemeenteraad en college van B en W, stelt gemeenten in staat om gezamenlijk de ge-

stelde ambities te realiseren, zo luidt de conclusie van dit onderzoek van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.  

 

Ambtelijke verkenning samenwerking Leidse regio (maart 2018) 

In opdracht van de gemeentesecretarissen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is 

een verkenning gedaan naar de samenwerking binnen de Leidse regio. Zes van de zeven thema’s uit de regio-

nale visie leggen een expliciet en fors ruimtebeslag op de schaarse ruimte in de Leidse regio. Die ruimtevragen 

zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd en worden nog onvoldoende in onderlinge samenhang en afweging be-

sproken in de Leidse regio. De Leidse regio zit nog niet op alle relevante thema’s op één lijn en kan dus niet met 

één mond spreken. Zij werkt nog niet eensgezind en krachtig aan de realisatie van de ambities, zoals geformu-

leerd in de visie die het motto draagt: “Karaktervolle groei”. De bestaande samenwerking vindt plaats met wisse-

lende intensiteit en wisselende vormen van ambtelijke en bestuurlijke sturing. Daarbij wordt de interactie com-

plexer (provincie, Holland Rijnland, Hart van Holland, verschillende subregio’s etc.), met steeds meer partijen en 

dat maakt de aanpak van bepaalde regionale vraagstukken minder overzichtelijk, minder gericht, minder efficiënt 

en daarmee uiteindelijk minder effectief. Daar staat tegenover de brede erkenning van de noodzaak om nadruk-

kelijker opgavegestuurd en gebiedsgericht te werken, met meer betrokkenheid van onze inwoners. De steun 

voor de visie is groot en de daarin geformuleerde uitdagingen worden breed gedragen.  

 

In dit verband is ook de brief2 van februari 2019 relevant die de provincie heeft gestuurd aan de ge-

meenten in de Leidse regio. De provincie ziet op vele fronten dat de samenwerking binnen de Leidse 

regio verder vorm heeft gekregen, maar juist op de vraagstukken vanuit het agglomeratieperspectief 

moet steviger en minder vrijblijvend worden ingezet. De provincie heeft oog voor de complexiteit van 

de multi-level governance in de regio. Tegelijkertijd bestaat er urgentie als het gaat om de snelheid en 

de slagvaardigheid waarmee de regionale opgaven nu kunnen worden opgepakt. De provincie roept 

gemeenten op om tot een strategische agenda en een uitvoeringsagenda te komen. Doel is om de ver-

antwoordelijkheid voor de diverse doelen en projecten bij de betrokken gemeentelijke en provinciale 

bestuurders te laten, maar een aantal bestuurders van gemeenten en provincie te laten sturen op 

voortgang van de dragende opgaven, mogelijke verbindingen (win-winsituaties) en versnellingen.  
 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente Leiderdorp de ambitie heeft om effectief samen te werken 

en dat zij zoekt naar mogelijkheden om datgene uit de samenwerking te halen wat mogelijk is. Dit zo-

dat zij haar opgaven ook in de toekomst kan realiseren en de dienstverlening aan haar eigen inwoners 

op peil kan houden. Uit de eerdere onderzoeken en de brief van de provincie blijkt ook dat de schaal 

van de Leidse regio een schaal is waarop intensief – en ook niet vrijblijvend – duurzaam dient te wor-

den samengewerkt om daadwerkelijk ambities te realiseren.  

 

2 Het college van Leiderdorp heeft inmiddels over deze brief gesproken en nodigt de gedeputeerde uit om hierover in gesprek te 

treden. 
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3. Conclusies 

Opgaven worden steeds complexer en Leiderdorp is net als veel andere gemeenten onvoldoende in 

staat om zelfstandig het hoofd te bieden aan de opgaven waar zij voor staat. Daarnaast zijn er taken 

waarvoor gemeenten van rechtswege moeten samenwerken, zoals op het terrein van de Omgevings-

dienst en de gezondheidszorg. Leiderdorp kiest daarom voor samenwerking in de regio om haar ambi-

ties te realiseren. In de praktijk betekent dit dat rondom de verschillende opgaven wisselende allianties 

worden gesloten om tot realisatie van de ambities te komen. Zoals ook blijkt uit figuur 4 (governance in 

samenwerkingsverbanden), is samenwerken ook niet altijd eenvoudig. In dit hoofdstuk wordt de balans 

opgemaakt: wat zijn de effecten van het handhaven van de bestaande lichte samenwerkingsverban-

den, vanuit het perspectief van Leiderdorp? 

3.1 Ambities  

Grote overlap lokale en regionale ambities 

Om langdurig succesvol samen te werken dient aan een aantal randvoorwaarden invulling te worden 

gegeven. Het hebben van een gezamenlijke ambitie is er daar een van. Op de schaal van de Leidse 

regio lijkt hier invulling aan te zijn gegeven. Met het vaststellen van de Toekomstvisie Leidse Regio 

2027 heeft Leiderdorp zich, net als de vier andere gemeenten in de regio, gecommitteerd aan zeven 

ambities. Het pleit voor Leiderdorp en de regio dat het gelukt is om op deze schaal te komen tot een 

ambitieus visiedocument. Met dit besluit erkennen de vijf deelnemende gemeenten dat zij zich in een 

samenhangend agglomeratiegebied bevinden. Opvallend bij het uitvoeren van dit onderzoek is dat de 

belangrijkste opgaven waar Leiderdorp voor staat, de bovenlokale agglomeratieopgaven zijn. Ook in 

de gesprekken met de fracties worden als belangrijkste opgaven wonen, mobiliteit, duurzaamheid 

(energietransitie) en zorg genoemd. Dit zijn opgaven die Leiderdorp niet alleen kan oppakken, maar 

die juist op een groter schaalniveau moeten worden opgepakt. Dit bevestigt ook weer dat de zeven 

ambities die binnen de context van de Leidse Regio zijn geformuleerd, daadwerkelijk ook voor Leider-

dorp belangrijke ambities zijn.  
 

Samenwerking draagt bij aan realisatie ambities 

Binnen de huidige samenwerkingsverbanden is Leiderdorp samen met de regio in algemene zin in 

staat om concrete resultaten te realiseren, in lijn met de ambities. Dit betekent niet dat alle opgaven op 

het schaalniveau van de Leidse regio worden opgepakt; ook op een hoger schaalniveau wordt intensief 

samengewerkt. Zo heeft Holland Rijnland niet alleen een belangrijke platformfunctie; ze is ook verant-

woordelijk voor de uitvoering van de Jeugdhulpverlening in het sociaal domein en de regionale ener-

gietransitie. In het Hart van Holland is gewerkt aan een voor de regio uniforme en kwalitatief hoogwaar-

dige Omgevingsagenda. Binnen Economie071 worden projecten ontwikkeld rondom actuele problema-

tiek op het gebied van de regionale economie. Door de samenwerking binnen de Omgevingsdienst 

kunnen kennis en expertise worden gebundeld als het gaat om de uitvoering van de milieuwetgeving. 

De samenwerking binnen de waterketen heeft inmiddels geleid tot een integraal waterketenplan en 

draagt daarmee bij aan de realisatie van ambities en de continuïteit van de dienstverlening. Met andere 

woorden: samenwerking in de regio draagt bij aan het ontwikkelen van gezamenlijke ambitie en aan de 

uitvoering van taken.  
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Uitvoeringsprogramma’s ontbreken 

We constateren in dit onderzoek dat er op verschillende fronten gezamenlijke ambities worden gefor-

muleerd en visie wordt ontwikkeld. Zo zijn daar de regionale visie Leidse Regio, de gezamenlijk Omge-

vingsagenda (Hart van Holland), het energieakkoord en de strategische agenda (Holland Rijnland). 

Wat we echter niet of nauwelijks zien is de vertaling van deze ambities in concrete uitvoeringspro-

gramma’s of plannen. Als we de relatie leggen naar figuur 4 (governance) dan constateren we dat het 

formuleren van een heldere gezamenlijke opdracht op een aantal fronten moeizaam tot stand komt. Zo 

zien we bijvoorbeeld dat er op dit moment onduidelijkheid bestaat in Leiderdorp over datgene wat Hol-

land Rijnland zou moeten doen. Dit betekent ook dat het lastig is om onderbouwd aan te geven in hoe-

verre de samenwerkingen bijdragen aan de realisatie van ambities: als er geen meetbare resultaten of 

acties worden vastgelegd, kunnen wij ook niet constateren of hieraan wordt voldaan. De recente brief 

van de provincie bevestigt deze constatering. Ook uit de Regionale Agenda 2019-2023 van Holland 

Rijnland blijkt dat er op de schaal van de regio geen uitspraken worden gedaan over hoe ambities wor-

den gerealiseerd. Een concreet voorbeeld is de woningbouwopgave in de regio.   
 

Het heeft er de schijn van dat het bereiken van consensus over de regionale ambities wordt gezien als 

eindpunt van de discussie over samenwerking. Het echte werk moet dan echter nog beginnen. Strate-

gieën moeten worden gekozen, uitvoeringsplannen moeten worden gemaakt en de spade moet letter-

lijk in de grond. Deze fase heeft de regio, en daarmee de gemeente Leiderdorp, nog niet bereikt.  

En ook als de uitvoeringsfase wordt bereikt blijkt samenwerking ingewikkeld. In het geval van de 

Leidse Ring Noord, waarin beide gemeenten Leiden en Leiderdorp op papier een gelijkwaardige be-

stuurlijke positie bekleden zien we dat de deelname van Leiderdorp problemen in de organisatie en uit-

voering niet heeft kunnen voorkomen. In de perceptie van Leiderdorp blijft het een Leids project omdat 

kosten en risico’s voor het grootste deel bij Leiden liggen.  

3.2 Belangen 

Botsende belangen worden pas zichtbaar bij vertaling naar uitvoering 

Iedereen heeft belangen en in een samenwerking gaat het erom recht te doen aan die belangen. Op 

het moment dat partners niet het gevoel hebben dat hun belangen ertoe doen, of het gevoel hebben 

dat er een disbalans bestaat tussen geven en nemen, ontstaat er spanning in de samenwerking. Dit 

zien we incidenteel bij een aantal samenwerkingsverbanden gebeuren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling 

van de Leidse Ring Noord. Juist omdat dit als een Leids project wordt beschouwd kan Leiderdorp zich 

veroorloven minder bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en de projectrisico’s bij Leiden te laten. 

Dit leidt echter aan Leidse zijde tot frictie.  
 

Het gezamenlijk vaststellen van een visie leidt er niet toe dat daarmee ook de belangen van de deelne-

mers hetzelfde zijn. Ambities zijn alleen te realiseren wanneer de lusten en de lasten op een gelijk-

waardige wijze over de deelnemers worden verdeeld. In de visiestukken die de afgelopen jaren tot 

stand zijn gekomen wordt de afweging van belangen doorgeschoven naar volgende fasen. Dan blijken 

belangentegenstellingen ertoe te leiden dat plannen niet kunnen worden gemaakt of tot realisatie ko-

men. In het geval van Hart van Holland moeten ingewikkelde afspraken worden gemaakt over het ge-

bruik van schaarse ruimte. Deze afspraken komen niet tot stand zolang de regio niet met elkaar om 

tafel gaat om een zorgvuldige belangenafweging te maken. Dit laatste is ook de cris de coeur van de 

gemeentesecretarissen van de regio aan de nieuwe colleges (zoals blijkt uit de Ambtelijke verkenning 

samenwerking Leidse regio, maart 2018). Het is de vraag of in een regio waar de opgaven groot en 

complex zijn en de belangen verschillend zijn, überhaupt verwacht mag worden dat samenwerkings-

partners tot eensluidende acties komen.  
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3.3 Relaties 

Leiderdorp werkt constructief samen  

Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeente op ambtelijk en op bestuurlijk niveau beseft dat samenwerking 

in de regio noodzakelijk is. Leiderdorp pakt haar rol dan ook serieus en proactief op en wordt gezien 

als een betrouwbare en loyale samenwerkingspartner. Ook de bestuurlijke en de ambtelijke samenwer-

king in de regio verloopt constructief. Bij incidenten kan men elkaar snel vinden en wordt gezamenlijk 

opgetreden.  
 

Leiderdorp is in een aantal samenwerkingsverbanden een voorloper in de regio. Bij Hart van Holland, 

de samenwerking met Leiden op het gebied van Jeugdhulp en in een aantal concrete projecten van 

Economie071 vervult de gemeente een proactieve rol. Ook op ambtelijk niveau zien we dat in een aan-

tal samenwerkingsverbanden Leiderdorpse ambtenaren een leidende positie hebben. Een substantieel 

deel van de ambtelijke capaciteit van Leiderdorp wordt ingezet op regionale opdrachten. De grens tus-

sen lokale en regionale aangelegenheden is steeds minder zichtbaar. 

 

Veranderende perceptie vanuit de regio 

Uit de gesprekken in de regio komt naar voren dat bij een aantal partners het gevoel is ontstaan dat 

Leiderdorp zich sinds de verkiezingen iets terughoudender opstelt in de samenwerkingsverbanden. Het 

is echter niet aantoonbaar gebleken dat er verandering is gekomen in de wijze of de intensiteit van de 

samenwerking. Het kan zijn dat dit gevoel is ingegeven door de wijziging in het politieke standpunt van 

Leiderdorp als het gaat om zelfstandigheid. Hieruit blijkt dat de politieke koers in Leiderdorp op dit ter-

rein ook van invloed is op de dynamiek in de regio.  

3.4 Organisatie 

Gebrek aan overzicht als gevolg van bestuurlijke drukte 

We constateren dat in Leiderdorp rondom verschillende opgaven verschillende coalities worden ge-

vormd met wisselende partners. Dit leidt ertoe dat er een ‘lappendeken’ van samenwerkingsverbanden 

ontstaat en dat het moeilijk is om het overzicht te bewaren. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er 

sprake is van een grote stukkenstroom en dat de tijd praktisch gezien ontbreekt om de stukken goed 

voor te bereiden en daarmee om de juiste inbreng te leveren. Het ontstaan en voortduren van de ‘lap-

pendeken’ betekent verder dat het steeds complexer wordt om tot integrale planvorming te komen. Er 

moet immers op verschillende niveaus worden afgestemd: inhoudelijk tussen sectoren, tussen ge-

meenten en tussen samenwerkingsverbanden.  

 

Behoefte aan structuur versus het succes van netwerken 

Leiderdorp neemt deel aan samenwerkingsverbanden met en zonder (formele) besluitvormingsstruc-

tuur. Holland Rijnland en de Omgevingsdienst zijn voorbeelden van organisaties met een overzichtelijk 

governancemodel, focus op bepaalde beleidsterreinen en een transparante stukkenstroom naar ge-

meenteraden. Los van de effectiviteit van deze samenwerkingsverbanden, worden deze kenmerken 

als prettig ervaren door betrokkenen. In een aantal verbanden is de samenwerking als netwerk georga-

niseerd. Economie071 is een voorbeeld waar gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers elkaar in 

wisselende samenstellingen weten te vinden rondom gedeelde ambities en belangen. Deze vorm van 

organiseren leidt regelmatig tot concrete projecten en positieve resultaten, zoals het project Bedrijven-

terreinen Leidse regio.   
 

Enerzijds leidt het werken in netwerken tot concrete resultaten en anderzijds is er behoefte aan formali-

satie om tot besluitvorming op uitvoerend niveau te komen. Sterker nog, een vorm van formalisatie lijkt 

noodzakelijk om daadwerkelijk te kunnen komen tot actie: de verschillende vormen van samenwerking 

hebben als risico dat het niet slagvaardig is, besluiten kunnen niet worden afgedwongen. Bovendien is 

de positie van de raad in deze lichtere vormen van samenwerking niet altijd duidelijk, de democratische 
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legitimiteit komt daarmee in het gedrang. Tegelijkertijd is het de vraag of in de context van de Leidse 

regio geformaliseerde samenwerkingsverbanden bijdragen aan slagkracht. Zelfs daar waar samenwer-

king is geformaliseerd, zoals bij Holland Rijnland, lukt het niet om alle belangen op één lijn te brengen. 

 

Intensieve samenwerking vormt uitdaging voor de organisatie 

De vraagstukken waar de organisatie voor komt te staan worden mede door de opgaven en de ambi-

ties van Leiderdorp en de regio, steeds complexer. De ondersteuning van en de regie op de verschil-

lende samenwerkingen vraagt veel van de capaciteit en de kwaliteit van de organisatie. Leiderdorp 

heeft echter een bescheiden ambtelijk apparaat met een functiegebouw dat past bij een gemeente van 

deze omvang. We hebben hiervoor geconstateerd dat Leiderdorpse ambtenaren belangrijke functies 

vervullen in de intergemeentelijke samenwerkingen.  

Door de beperkte ambtelijke capaciteit is dit wel kwetsbaar; als één medewerker wegvalt, is dat direct 

voelbaar. Bovendien wordt het steeds lastiger om kwalitatief goede medewerkers te werven en te be-

houden; zij verruilen Leiderdorp sneller voor een grotere gemeente. 

3.5 Proces 

Mogelijkheden om kaders te stellen kunnen beter worden benut 

Over het algemeen ervaart de gemeenteraad een grote afstand tot de samenwerkingsverbanden. De 

raad heeft niet het gevoel dat hij daadwerkelijk de budgetten bepaalt, doelstellingen formuleert en het 

college ter verantwoording kan roepen waar het gaat om regionaal georganiseerde vraagstukken. De 

wijze waarop de gemeenteraad van Leiderdorp zijn kaderstellende rol vervult ten aanzien van de on-

derzochte samenwerkingsverbanden, is niet eenduidig. In sommige gevallen krijgt de raad aan de 

voorkant gelegenheid om inbreng te leveren en in andere gevallen kan de raad enkel achteraf ‘tekenen 

bij het kruisje’.  
 

De formele rol die de raad vervult verschilt ook per samenwerkingsverband. Daar waar het gaat om 

gemeenschappelijke regelingen, heeft de raad een formele positie en neemt zij soms ook deel aan het 

Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband. Dit laatste is bij Holland Rijnland en de Omge-

vingsdienst het geval. De raad heeft soms formeel een belangrijke rol maar weet die niet altijd optimaal 

in te vullen. Zo worden vergaderingen van het AB niet altijd goed voorbereid en worden de dilemma’s 

en keuzes niet altijd expliciet gemaakt. Bovendien wordt niet altijd op voorhand gesproken over de Lei-

derdorpse inbreng. Ook in meer projectmatige of netwerksamenwerkingen waar de raad de eigen ge-

meentelijke inbreng goedkeurt, zoals bij Economie071 ervaart de raad niet dat zij daadwerkelijk kaders 

kan stellen. De raad ziet overigens voor zichzelf een taak om in deze gevallen meer gebruik te maken 

van de geboden mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om zelf met initiatieven te komen en hiervoor 

politieke coalities te smeden over de gemeentegrenzen heen. 

 

De regiowerkgroep beperkt zich veelal tot het voorbespreken van de gemeenschappelijke regelingen. 

Mede door de late aanlevering van stukken verloopt de voorbereiding van deze vergadering niet opti-

maal. Echter, zelfs als de raad beter gebruik maakt van de mogelijkheden om vooraf kaders te stellen, 

hangt het effect daarvan nog steeds af van de mate waarin raden over de gemeentegrenzen heen coa-

lities kunnen vormen. 
 

De huidige lichte samenwerking rendeert… 

Gelet op de bevindingen van dit onderzoek constateren wij in algemene zin dat de diverse vormen van 

samenwerking voor Leiderdorp daadwerkelijk iets opleveren. Er worden resultaten geboekt die alleen 

niet te realiseren zijn. Zo is het mogelijk om binnen de Omgevingsdienst kennis en expertise op te bou-

wen voor specialistische taken wat voor Leiderdorp alleen niet mogelijk zou zijn. Binnen de samenwer-

king Leidse Ring Noord is de bijdrage van Leiderdorp beperkt en de potentiele opbrengst groot. Binnen 
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Hart van Holland is gewerkt aan een kwalitatief goede omgevingsvisie. Wellicht had uitbesteding min-

der gekost, maar dan was het geen regionaal afgestemde visie geweest.  

 

Ook binnen Holland Rijnland zijn concrete resultaten behaald, met name op het gebied van Energie 

(RES), RO en wonen, jeugdhulp, leerplicht en diverse uitvoerende taken. Daarnaast levert Holland 

Rijnland een bijdrage aan de regionale afstemming, kennisdeling en belangenbehartiging en vervult 

het samenwerkingsverband een rol als aanspreekpunt voor andere overheden. Op de diverse onder-

delen worden zeker schaalvoordelen behaald. Tegelijkertijd lijkt de meerwaarde van Holland Rijnland 

te veranderen: het accent verschuift naar een platformfunctie, mede doordat gemeenten elkaar steeds 

vaker (succesvol) opzoeken op het niveau van de subregio’s. In dit kader lijkt de financiële bijdrage van 

Leiderdorp aan Holland Rijnland aan de hoge kant en is het de vraag of de kosten en de baten nog in 

balans zijn.  
 

Hierbij benadrukken wij dat we in dit onderzoek de resultaten van de samenwerking niet afzetten tegen 

schaalvergroting.  
 
…maar draagt onvoldoende bij aan de oplossing van concrete vraagstukken 

Ondanks de samenwerking op vele terreinen en het bestaan van diverse – al dan niet geformaliseerde 

– samenwerkingsverbanden, lukt het op het niveau van de regio onvoldoende om bepaalde concrete 

vraagstukken op te lossen. Concreet worden de thema’s mobiliteit en woningbouw in dit verband ge-

noemd. Het ontbreekt op dit moment aan één platform op de schaal van de Leidse regio waarin de re-

gionale ambities, zoals verwoord in de Toekomstvisie Leidse Regio 2027, kunnen worden besproken 

en waar gemeenten daadkrachtig knopen kunnen doorhakken. Hieruit voortvloeiend ontbreekt het aan 

gezamenlijke procedures voor beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering door de vijf gemeen-

ten. De slagkracht in de regio is onvoldoende.  
 

Leiderdorp is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van maatschappelijke betrokkenheid 

Een ander belangrijk element voor een succesvolle samenwerking is een zorgvuldig proces en een on-

derdeel hiervan is participatie. Uit de gesprekken met het college en de raad van Leiderdorp blijkt dat 

participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in beleidsvorming- en uitvoe-

ring een belangrijke pijler is, ook als het gaat om samenwerking in de regio. Als gevolg van de huidige 

vormen van samenwerking wordt een aanzienlijk deel van het beleid elders gevormd en/of uitgevoerd. 

Dit betekent echter niet dat de verantwoordelijkheid voor participatie in al die gevallen bij de samen-

werkingsverbanden ligt. Sterker nog, los van wie de participatie uiteindelijk organiseert, Leiderdorp is 

zélf verantwoordelijk voor het geven van invulling aan haar ambities op het gebied van participatie: dan 

wel door dit zelf op te pakken, dan wel door de verwachtingen hieromtrent expliciet kenbaar te maken 

binnen de samenwerkingsverbanden. Dit geldt nadrukkelijk voor de Omgevingsdienst en Holland Rijn-

land. Bij de onderzochte samenwerkingspartners bestaat in alle gevallen de bereidheid om, wanneer 

de gemeente een participatiemoment organiseert, daarin een actieve rol te vervullen. Overigens gaat 

dit vaak ook goed. Zo is rondom de totstandkoming van de omgevingsvisie door Hart van Holland een 

participatieproces ingericht en ook binnen de projectorganisatie Leidse Ring Noord heeft participatie 

een nadrukkelijke plek gekregen.  
 

Samenleving weet gemeente snel te vinden 

De inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd 

ervaren de lijnen met het bestuur en de ambtelijke organisatie van Leiderdorp als kort. Dit is een be-

langrijke kracht van de gemeente Leiderdorp. Echter, ze geven wel aan dat participatie voor Leiderdorp 

rondom de onderzochte samenwerkingsverbanden geen automatisme is. Het zijn vaak de organisaties 

die proactief hun inbreng leveren bij de gemeente.  
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4. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk komen we tot concrete aanbevelingen die bijdragen aan de effectiviteit van de samen-

werking als het gaat om de realisatie van de regionale ambities.   

4.1 Ambitie 

1. Bepaal per opgave en taak het schaalniveau wat daar het beste bij 

past. Voer als raad het goede gesprek over welke taken en opgaven er 

zijn, welk schaalniveau daarbij het beste past en welke taken Leider-

dorp minimaal zelf moet kunnen uitvoeren om nog bestaansrecht te 

hebben. Het heeft meerwaarde om zo veel mogelijk te kiezen voor één 

regio. Dit leidt tot minder frictie in de organisatie, minder coördinatie, 

minder bestuurlijke drukte, meer overzicht en ruimte voor onderhande-

ling. Dit gesprek kan Leiderdorp in eerste instantie zelfstandig voeren, 

maar bij voorkeur wordt een dergelijke dialoog ook op een regionaal ni-

veau uitgevoerd. 

 

Er zijn ook ambities die op een ander schaalniveau kunnen worden opgepakt. Verbind specifieke opga-

ven aan het juiste veld. Zo is in de Leidse Regio eerder geconcludeerd dat de gespecialiseerde jeugd-

hulp meer verbonden moet worden met het lokale veld. Jeugdtaken worden nu echter uitgevoerd door 

Holland Rijnland, de inkoop is inmiddels wel op de schaal van Leidse Regio georganiseerd. Een keuze 

voor een juist schaalniveau levert alleen resultaat als de overige gemeenten in de regio eenzelfde 

exercitie uitvoeren en als gemeenten op elkaar afgestemde keuzes maken. Hieruit kan overigens 

voortvloeien dat ervoor wordt gekozen om bepaalde samenwerkingsverbanden niet voort te zetten óf 

ze met een andere taak voort te zetten.  

 

2. Actualiseer als gemeente Leiderdorp de visie op intergemeentelijke samenwerking. In 2007 heeft de 

raad voor het laatst een visie op regionale samenwerking vastgesteld in de notitie ‘Sturen op regionale 

samenwerking’. De hoofdlijn van deze notitie is dat Leiderdorp kiest voor twee schaalniveaus: een voor 

strategie, dat zo groot mogelijk kan zijn, en een voor uitvoering op de schaal van de Leidse Regio. In-

middels zijn ambities, opgaven en belangen in de regio aanzienlijk veranderd. Bepaal daarom – in sa-

menhang met de vorige aanbeveling - als raad opnieuw het afwegingskader op basis waarvan keuzes 

worden gemaakt ten aanzien van samenwerking in de regio.  

 

3. Stel samen met de Leidse Regio een strategische uitvoeringsagenda op. In de Toekomstvisie staat 

dat het de ambitie van de regio is om beleidsontwikkeling voor verandering in het Sociaal Domein inte-

graal aan te pakken en de uitvoering fijnmazig en lokaal te organiseren. Wij zien dat Leiderdorp samen 

met de Leidse Regio op weg is naar een integrale aanpak van het Sociaal Domein. Met Leiden wordt 

samengewerkt op het gebied van Werk en inkomen, de Jeugdhulp wordt steeds meer op het niveau 

van de Leidse Regio opgepakt en met de aanbesteding van Incluzio is Leiderdorp erin geslaagd om 

voor inwoners zorg lokaal en aan één loket te organiseren. Om de inwoners van Leiderdorp passend, 

tijdig en integraal te kunnen ondersteunen, zijn de juiste randvoorwaarden nodig en de juiste (zorg)in-

frastructuur. Dit vraagt om een brede blik op het gehele sociaal domein en een actieve inzet om de in 

gang gezette ontwikkelingen voort te zetten. Dit geldt ook voor woningbouw (Hart van Holland versus 

Holland Rijnland) en duurzaamheid. Vertaal (regionale) visies naar één integrale uitvoeringsagenda. 
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Zonder een corresponderende besluitvormingsstructuur zien wij overigens daarbij het risico dat ge-

meenten het niet eens worden, prioriteiten niet worden gesteld en resultaten niet worden behaald. Be-

trek hierbij dan ook welke structuur passend is om tot daadwerkelijke uitvoering te komen. 

4.2 Belangen 

4. Maak gezamenlijk met de overige gemeenten in de regio Leiden 

de stap om een gezamenlijke en evenwichtige afweging te maken 

over elkaars belangen. Dit begint met het creëren van een ‘tafel’ 

waaraan deze gesprekken kunnen plaatsvinden en het voeren van 

een open gesprek. Zoek naar een balans tussen regionale belangen 

en lokale belangen en zorg er gezamenlijk voor dat lasten en lusten 

op een eerlijke manier over de regio worden verdeeld. Alleen op 

deze manier kunnen de uitvoeringsplannen op het terrein van ruimte-

lijke ordening, die al drie jaar op zich laten wachten, worden opge-

steld en uitgevoerd. Overigens gaan we er hierbij vanuit dat het mo-

gelijk is om boven lokale belangen uit te stijgen om tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda te komen. 

4.3 Relaties 

5. Wees je ervan bewust dat (regionale) samenwerking een andere 

houding, ander gedrag en een andere manier van werken vraagt. De 

gemeente Leiderdorp voert het merendeel van haar taken uit met an-

deren. De gemeenteraad is echter een orgaan dat van oudsher niet is 

ingericht op het sturen op regionale samenwerking. Dit vraagt een an-

dere manier van werken en een andere wijze van sturing. Zoals uit fi-

guur 4 (governance) blijkt is het zaak om als gemeente samen met de 

partners te komen tot een heldere opdracht voor de samenwerkings-

verbanden. De raden spelen hierin een belangrijke rol. Regionale sa-

menwerking kan echter nooit de plaats innemen van de lokale verantwoordelijkheid. Die is en blijft do-

minant bij de doorontwikkeling op lokale en regionale ambities.  

Niet alleen raden, ook colleges hebben hierin een taak. Ook voor het college geldt dat de grote mate 

van samenwerking om een andere manier van werken vraagt. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leve-

ren aan het meenemen van de raad.  

 

De houding van gemeenteraden ten opzichte van samenwerking verandert door regionale samenwer-

king van statisch naar dynamisch. Van een houding waarbij gemeenteraden budgetten bepalen en 

doelstellingen formuleren en samenwerkingsverbanden uitvoeren en verantwoorden, naar een houding 

waarbij gemeenteraden samen zich zelfbewust opstellen om gezamenlijk regionale publieke proble-

men op te lossen. Van een relatie met een statische kwaliteit (organisatiestructuren, uitvoeren, beheer-

sen, verantwoorden), naar een relatie met een dynamische kwaliteit (anticiperen, leren, gezamenlijk 

evalueren, ontwikkelen, aanpassen). De wezenlijk veranderende houding van gemeenteraden heeft 

gevolgen voor de bestuurlijke en ambtelijke leiding van samenwerkingsverbanden. Namelijk dat zij het 

ook als hun taak zien dat in de gemeenteraden op een relevant moment wezenlijke afwegingen kun-

nen worden gemaakt. De formele toezending van stukken als de gemeentelijke financiële bijdrage aan 

het samenwerkingsverband moet worden vastgesteld, is ten enenmale onvoldoende. Het hoort bij de 

nieuwe professionaliteit van samenwerkingsverbanden dat zij gemeenteraden proactief betrekken bij 

belangrijke beleidsbeslissingen”. (Raad voor Openbaar Bestuur (2016)) 
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Het acteren op regionale schaal betekent ook – soms – politiek bedrijven op regionale schaal.  Fracties 

kunnen over gemeentegrenzen heen samenwerken en coalities sluiten met andere fracties. Er kan in-

vulling worden gegeven aan het politiek-bestuurlijke samenspel in de regio. De regionale samenwer-

king is gebaat bij meer ruimte voor reflectie op de onderlinge samenwerking en een sterkere invulling 

van de samenwerking tussen de partnergemeenten. Leiden wordt ervaren als een dominante factor; 

anderzijds laten de overige gemeenten veel taken aan Leiden over. Bouw daarom aan onderlinge rela-

ties om vertrouwen te creëren. 

 

6. Treed als bestuurder op als verbinder tussen ‘buiten’ (in de regio) en ‘binnen’ (raad). Bestuurders 

spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de gemeenteraad in regionale samenwerkingsverban-

den. In een samenwerkingsverband vervult de bestuurder een dubbelrol. Aan de ene kant brengt hij 

lokale belangen in. De bestuurder weet wat er speelt in zijn gemeente en kan op die manier in het sa-

menwerkingsverband aangeven wat het lokale belang is en op zoek gaan naar het gemeenschappe-

lijke belang. Aan de andere kant is de portefeuillehouder verantwoordelijk voor het informeren van de 

raad over de resultaten van een samenwerkingsverband. De bestuurder kan resultaten die geboekt zijn 

in de bredere regio vertalen en concreet maken voor zijn eigen gemeenteraad. Op deze manier heeft 

de bestuurder een verbindende rol, om zodoende de betrokkenheid van de raad te maximaliseren. Dit 

is cruciaal voor de democratische legitimiteit en daarmee de effectiviteit van de samenwerking.  

4.4 Organisatie 

7. Blijf actief sturen op passende capaciteit en competenties binnen de 

ambtelijke organisatie. Leiderdorp is onderdeel van de agglomeratie 

Leiden. De gemeente Leiderdorp heeft daarom te maken met grootste-

delijke taken en functies. Dit geldt nog meer voor de regionale ambities 

waaraan de gemeentelijke organisatie - ambtenaren en bestuur - een 

belangrijke bijdrage levert. De gemeente blijft immers zelf (sys-

teem)verantwoordelijk voor het functioneren van de samenwerking in 

de regio.  

 

De ambtelijke organisatie van Leiderdorp heeft momenteel veel kwaliteit. Om ook in de toekomst effec-

tieve samenwerking te borgen moet er echter sprake zijn van een structureel passende strategische 

personeelsplanning en corresponderend functiehuis. Samenwerking vraagt om medewerkers met spe-

cifieke competenties die voldoende ruimte en tijd krijgen om een kwalitatieve bijdrage te leveren in de 

regio.  

4.5 Proces 

8. Herijk de rol en de werkwijze van de regiowerkgroep van de ge-

meenteraad. De gemeente Leiderdorp werkt met een regiowerkgroep 

vanuit de raad. Gelet op eerdere conclusies en aanbevelingen is het 

aan te bevelen om de rol en de taken van de regiowerkgroep te herij-

ken. Zo zou de regiowerkgroep bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in 

het aanjagen van de discussie in de raad over taken, schaalniveaus en 

afwegingskader. Ook zou de regiowerkgroep hierin op basis van erva-

ringen in andere regio’s een adviserende rol kunnen spelen. Daarnaast 

zou de regiowerkgroep een actievere rol kunnen spelen in het over-

brengen van de behoeften van de raad aan het bestuur (en zo aan de samenwerkingsverbanden) 
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zodat de raden hier actiever in worden meegenomen. Tot slot zou de voorbereiding en bespreking van 

samenwerkingsverbanden zich niet moeten beperken tot de klassieke gemeenschappelijke regelingen.  
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5. Tot slot 

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk vatten we de bevindingen van ons onderzoek samen, gekoppeld aan de beantwoor-

ding van de onderzoeksvragen.  
 

Deelvraag 1. Hoe kan Leiderdorp de zeven ambities uit de Toekomstvisie Leidse regio 2027 realiseren 

binnen de huidige regionale samenwerkingsverbanden? 

De onderzochte samenwerkingsverbanden dragen bij aan de realisatie van de zeven ambities van de 

Leidse regio (en daarmee die van de gemeente Leiderdorp). Het niveau waarop en de mate waarin 

verschillen per casus. Zo is de Omgevingsdienst een uitvoeringsorganisatie en draagt deze indirect bij 

aan de ambities. Andere samenwerkingsverbanden zijn juist netwerkorganisaties, zoals Hart van Hol-

land en Economie071, die nadrukkelijk bijdragen aan gezamenlijke beleidsdoelstellingen. De vertaal-

slag naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda ontbreekt veelal nog. Het feit dat op verschillende ge-

bieden met verschillende partners wordt samengewerkt bemoeilijkt het realiseren van een gezamen-

lijke uitvoeringsagenda. Te denken valt aan woningbouw en andere ontwikkelingen rond ruimtelijke or-

dening die zowel bij Hart van Holland als bij Holland Rijnland zijn belegd. Daarnaast speelt mee dat 

gemeenten, bijvoorbeeld op het terrein van de omgevingsvisie een eigen wettelijke verantwoordelijk-

heid hebben waardoor eensluidende besluitvorming over de uitvoering een precair proces is met een 

onzekere uitkomst.  
 

Door te sturen op niet enkel gezamenlijke beleidsuitgangspunten, maar ook op gezamenlijke uitvoe-

ring, kan samenwerking in Leiderdorp verder bijdragen aan de realisatie van de zeven ambities. Lei-

derdorp dient zich hierbij bewust te zijn van haar belangen en dient deze ook nadrukkelijk te behartigen 

in de samenwerkingsverbanden.   

 

Deelvraag 2. In hoeverre zijn en worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties be-

trokken bij de beleidsvorming en -uitvoering in de huidige lichte regionale samenwerking? 

Met het overhevelen van taken naar samenwerkingspartners als Holland Rijnland, de Omgevingsdienst 

West-Holland en Hart van Holland verliest de gemeente haar grip op betrokkenheid van haar inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties in de vorming en uitvoering van beleid. De gemeente is 

in veel gevallen zelf aan zet om participatie van haar stakeholders aan te jagen, door dit zelf te organi-

seren of hier nadrukkelijke afspraken met en binnen de samenwerkingsverbanden over te maken. De 

mate waarin dit nu al gebeurt, verschilt sterk per vraagstuk.  

 

Deelvraag 3. In hoeverre kan de raad zijn kaderstellende rol vervullen in de huidige regionale samen-

werkingsverbanden? 

Leiderdorp werkt rondom verschillende vraagstukken in verschillende verbanden samen om haar (en 

de regionale) ambities te realiseren. De formele rol van de raad verschilt per verband: soms hebben zij 

een plek in het AB en soms hebben zij geen formele positie. Zelfs in die gevallen dat de raad wel for-

meel positie heeft, heeft hij niet het gevoel dat hij ook daadwerkelijk grip heeft of kan sturen. Daaruit 

kan geconcludeerd worden dat de raad op dit moment onvoldoende invulling kan geven/ geeft aan zijn 

kaderstellende rol. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er een disbalans ontstaat tussen datgene wat 

nodig is om als raad op een goede manier te kunnen omgaan met samenwerking en datgene wat je 

mag verwachten van een raad(slid): het is tenslotte een vrijwilligersfunctie. 
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Onderdeel zijn van een gemeente die intensief samenwerkt vraagt om een andere rol van de gemeen-

teraad, het vraagt om acteren op regionale schaal. Deze veranderende rol van gemeenteraden heeft 

gevolgen voor betrokken ambtenaren, het college en de samenwerkingsverbanden. Zij kunnen en 

moeten de gemeenteraden in staat stellen om op relevante momenten wezenlijke afwegingen te ma-

ken. De formele toezending van stukken is hiervoor onvoldoende. Gemeenteraden dienen aan de 

voorkant proactief betrokken te worden bij belangrijke beslissingen in beleidsvorming en -uitvoering. 

Op deze wijze liggen er kansen om de raad beter in positie te brengen. Eigen rolinvulling van de raad 

hierin? Bijvoorbeeld bepaalde samenwerkingen actief volgen. 
 

Samenwerken is ingewikkeld en samenwerken vergt geduld. Het duurt soms lang om, met ieders in-

stemming, de noodzakelijke plannen en projecten op en vast te stellen. Het betekent nog meer werk 

voor de raad omdat er, naast lokale, ook regionale argumenten en belangen moeten worden meegeno-

men in de overwegingen. Als je als Leiderdorp zelfstandig wilt blijven, maar toch je opgaven wilt reali-

seren, kan het niet anders dan dat de raad op het regionale niveau acteert.  

 

Deelvraag 4. Wat zijn de kosten en baten, hard en zacht, van de huidige lichte regionale samenwer-

king voor Leiderdorp? 

Over het totaal bezien concluderen we dat de huidige lichte regionale samenwerking de gemeente Lei-

derdorp meer oplevert dan dat het haar kost. Dat komt doordat samenwerking leidt tot verdeling van de 

(overhead)kosten en bijdraagt aan de kwaliteit als gevolg van de bundeling van expertise. Is het delen/ 

profiteren van kennis en expertise, die je anders zou moeten inhuren of zelf in dienst nemen, hier ook 

nog van belang? Dit gebeurt zeker in het geval van de Omgevingsdienst, Waterketen Leidse Regio en 

Economie071. In een enkel geval zijn projecten sowieso niet mogelijk zonder samenwerking, zoals de 

Leidse Ring Noord. In een aantal gevallen zou een zelfstandige invulling wellicht goedkoper zijn ge-

weest dan intergemeentelijke samenwerking. Dat zou het geval kunnen zijn als de gemeente Leider-

dorp zelfstandig opdracht zou hebben gegeven om een omgevingsvisie te schrijven. Maar dan zou er 

geen afstemming zijn geweest met andere gemeenten en zouden regionale ambities niet gezamenlijk 

worden nagestreefd.  

 

Deelvraag 5. Welke kansen en risico’s brengt het handhaven van de huidige lichte regionale samen-

werking met zich mee voor Leiderdorp? 

Dit onderzoek laat zien dat de huidige vorm van lichte regionale samenwerking kansen biedt aan Lei-

derdorp om de regionale en daarmee de lokale ambities te behalen. De vele wisselende vormen van 

samenwerking brengen ook risico’s met zich mee, met name als het gaat om de democratische legiti-

miteit, slagvaardigheid en houdbaarheid op langere termijn/ toekomstbestendigheid.  

 

Voor Holland Rijnland betekent dit dat er goed naar het nut en de noodzaak van de taken en verant-

woordelijkheden van dit samenwerkingsverband moet worden gekeken. Het gaat dan met name om de 

vraag of Holland Rijnland het juiste schaalniveau heeft voor de betreffende functie. Als het gaat om za-

ken die de agglomeratie Leiden betreffen, is het misschien beter om beleidsvorming en -uitvoering op 

dit schaalniveau te laten plaatsvinden. 
 

De Omgevingsdienst wordt door de raad van Leiderdorp veel minder gezien als een samenwerkings-

verband dat bijdraagt aan het tot stand komen van regionale ambities. Wel is duidelijk dat de Omge-

vingsdienst een bijdrage levert aan de uitvoering van taken. Indirect draagt de Omgevingsdienst bij aan 

een gezonde woon- en leefomgeving.  
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De Leidse Ring Noord draagt bij aan het terugdringen van verkeer door het centrum van Leiderdorp en 

is niet een louter Leids project. De succesvolle voltooiing ervan is ook een Leiderdorps beleidsdoel en 

de gemeente moet haar verantwoordelijkheid als gelijkwaardig partner in dit project nemen.  

 

Het Hart van Holland heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Leiderdorp een hoogwaardige omgevings-

visie heeft, die is afgestemd met de buurgemeenten en bijdraagt aan het behalen van de regionale am-

bities. De volgende stap is het ontwikkelen van een regionaal uitvoeringsplan. Zonder plan blijft de vi-

sie een visie, en ‘in een visie kun je niet wonen’ verklaarde een van de raadsleden. 

 

Economie071 is een mooi voorbeeld van een succesvolle netwerkorganisatie dat ook als zodanig door 

de provincie wordt herkend. Echter, de netwerkstructuur en de financiering per project per gemeente 

maken de samenwerking kwetsbaar. Een meer duurzame organisatie-inrichting en meerjaren financie-

ring zijn op middellange termijn noodzakelijk.  

 

In de Waterketen Leidse Regio weten gemeenten, het hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijven 

elkaar steeds beter te vinden. Een positief voorbeeld hiervan is het Integraal Waterketenplan. Binnen 

de waterketen wordt met name gewerkt aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat-

adaptatie. Een integrale aanpak zorgt voor efficiency en schaalvoordelen. Leiderdorp moet ook in de 

toekomst een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking, in de rol van rioolbeheerder 

en beleidsadviseur.  

 

In het Sociaal Domein wordt al ruime tijd samengewerkt met Leiden op het gebied van Werk en Inko-

men. Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een gezamenlijke inkoop van de Jeugdhulp in de Leidse re-

gio. De toegang tot de Wmo is met de aanbesteding van Incluzio lokaal georganiseerd. In de Leidse 

regio worden de WMO verordening en beleidsregels gezamenlijk opgesteld en worden onder andere 

de Huishoudelijke hulp en Hulpmiddelen gezamenlijk ingekocht. Enerzijds om zoveel mogelijk dezelfde 

regels te hanteren, wat duidelijk is naar inwoners. Anderzijds omdat het samen inkopen voordeel geeft, 

waardoor zoveel mogelijk zorggeld besteed wordt aan zorg. De gemeente is gebaat bij het organiseren 

van taakvelden in het sociaal domein in één regio. De Leidse regio lijkt zich hier het beste voor te lenen 

en de brede blik op het Sociaal Domein wordt sinds enkele jaren ook op dit niveau opgepakt. Hierbin-

nen heeft de gemeente Leiderdorp de mogelijkheid om op lokaal niveau vernieuwingen door te voeren 

die vooruitlopen op de overige gemeenten. 

 

Deelvraag 6. Welke randvoorwaarden moeten nog worden ingevuld? 

Om effectief samen te werken in de regio, is het van belang om invulling te geven aan de randvoor-

waarden voor succesvol samenwerken. In hoofdstuk 4 worden hiertoe aanbevelingen gedaan. Kortweg 

kunnen de volgende algemene randvoorwaarden worden benoemd: 

- naast ambities is het van belang om tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te komen 

- de doelstellingen en de taken van de verschillende samenwerkingsverbanden dienen helder te zijn 

alsmede de wijze waarop ze bijdragen aan de realisatie van ambities 

- wees transparant en expliciet over ieders belangen 

- investeer in duurzame relaties binnen de regio 

- rollen en verantwoordelijkheden dienen helder te zijn; niet alleen als het gaat om de samenwer-

kingsverbanden maar ook als het gaat om de raad en de portefeuillehouder 

- draag zorg voor een structuur waarbinnen niet alleen gesproken kan worden over belangen en rela-

ties beheerd kunnen worden, maar die ook borgt dat er besluiten worden genomen. 
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5.2 Tot slot 

Het pleit voor Leiderdorp dat zij bereid is zich kwetsbaar op te stellen door op eigen initiatief dit onder-

zoek uit te voeren. Bovendien houdt de gemeente op deze manier de regie in eigen handen als het 

gaat om haar eigen toekomst.  

Leiderdorp is een gemeente die gewend is om veel samen te werken en dat gaat haar goed af. Er 

doen zich namelijk weinig urgente problemen voor. Tegelijkertijd constateren wij dat een aantal hard-

nekkige vraagstukken niet worden opgelost. Het is daarom de vraag hoe toekomstbestendig deze ma-

nier van samenwerken is.  

 

Wij zijn van mening dat het goed is om als Leiderdorp een strategische keuze te maken als het gaat 

om haar bestuurlijke toekomst, om een stip op de horizon te zetten, voordat vervolgacties worden be-

paald. Oftewel, we adviseren om zo snel als mogelijk ook het vervolgonderzoek naar herindeling uit te 

voeren, omdat daarmee de aanbevelingen en vervolgstappen er anders uit zouden kunnen zien.   
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Bijlage 1. Bronnen en respondenten 

Geraadpleegde bronnen 
B&A groep (2014), Eindrapportage Regionaal investeringsfonds Holland Rijnland 
Economie071 (2018), Projectenoverzicht juni 2018 
Economie071 (2017), Actieplan Retailvisie Leidse Regio 2025 
Economie071 (2017), Samenwerken aan een sterke kenniseconomie in de Leidse Regio 
Economie071 (2017), Zevenmijlsstappen voor Economische Agenda Leidse Regio 
Gemeente Leiden (2018), Kooiplein / LRN raadsbrief 
Gemeente Leiden (2018), Programmabegroting 2019 
Gemeente Leiden (2017), Voortgangsrapportage Leidse Ring Noord nr2 
Gemeente Leiderdorp (2018), Coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022 
Gemeente Leiderdorp (2018), Koersdocument doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio 
Gemeente Leiderdorp (2018), Programmabegroting 2019 
Gemeente Leiderdorp (2018), Besluitvorming Kaderbesluit Leidse Ring Noord 
Gemeente Leiderdorp (2018), Jaarstukken 2017 
Gemeente Leiderdorp (2017), Voortgang planvorming Leidse Ring Noord 
Gemeente Leiderdorp (2017), Jaarstukken 2016 
Gemeente Leiderdorp (2017), Presentatie herijking kaderbesluit 2016 
Gemeente Leiderdorp (2016), Jaarstukken 2015 
Gemeente Leiderdorp (2016), Kaderbesluit Leidse Ring Noord (16.0050) 
Gemeente Leiderdorp (2015), Plan van aanpak uitvoering Economie071 en lokaal economisch beleid 
2016-2020 
Gemeente Leiderdorp (2014), Focus in de uitvoering 2014-2016: wat realiseren we de komende twee 
jaar  
Gemeente Leiderdorp (2014), Coalitieakkoord Leiderdorp 2014-2018 
Gemeente Leiderdorp (2014), Nota Minimabeleid 
Gemeente Leiderdorp (2012), Dienstverleningsovereenkomst Leiden-Leiderdorp uitvoering Werk en 
Inkomen 
Gemeente Leiderdorp (2007), Sturen op Regionale samenwerking (“paprikanotitie”) 
Gemeente Oegstgeest (2019), Analyse programma’s en alternatieven Holland Rijnland 
Hart van Holland (2017), Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland” 
Hart van Holland (2017), Nota van beantwoording zienswijzen Regionale Agenda Omgevingsvisie 
2040 
Holland Rijnland (2019), Concept Regionale agenda Holland Rijnland 2019-2023 
Holland Rijnland (2018), Jaarstukken 2017 
Holland Rijnland (2018), Begroting 2019 
Holland Rijnland (2017), Jaarstukken 2016 
Holland Rijnland (2017), Begroting 2018 
Holland Rijnland (2016), Inhoudelijke Agenda 2016-2020 
Holland Rijnland (2016), 2016 in beeld publieksversie jaarverslag 
Holland Rijnland (2014), Bestuurlijk kader Externe Veiligheid Holland Rijnland 
Leidse Regio (2016), Toekomstvisie Leidse Regio 2027 
Leidse Regio (2017), Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse Regio 
Omgevingsdienst West-Holland (2018), Begroting 2019 
Omgevingsdienst West-Holland (2018), Meerjarenraming 2020-2021 
Omgevingsdienst West-Holland (2018), Kadernota 2019 
Omgevingsdienst West-Holland (2018), Jaarverslag 2017 
Omgevingsdienst West-Holland (2018), Programmaplan Omgevingswet 2018 
Omgevingsdienst West-Holland (2018), Sociaal Jaarverslag 2017 
Omgevingsdienst West-Holland (2017), Strategienota 2018-2021 
Omgevingsdienst West-Holland (2015), Begroting 2016 
Omgevingsdienst West-Holland (2015), Meerjarenraming 2017-2019 
Provincie Zuid-Holland (2019), Brief samenwerking Leidse Regio 
Provincie Zuid-Holland (2017), Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland, Tweede tussenrapportage 
Servicepunt71 (2018), Jaarverslag 2017 
Waterketen (2018), Integraal Waterketenplan (concept) 
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Waterketen (2018), Integraal Waterketenplan Leidse Regio Module Financiën gemeente Leiderdorp 
 
 
 
 
 
Overzicht geïnterviewde respondenten 
 

Organisatie Respondent 

Ambtelijke organisatie Leiderdorp Susanne van der Palen 

 Achmed Anchbari 

 Joke Boot 

 Lieve Vukanic 

 Gerbrand Kuipers 

 Rajan Roepan 

 Wim van Poelgeest 

 Sjaak Koot 

College van B en W Leiderdorp Laila Driessen 

 Angelique Beekhuizen 

 Willem Joosten 

 Jeff Gardeniers 

Gemeenteraad Leiderdorp Geert Schipaanboord 

 Bart Hoenen 

 Frank van Noort 

 Olaf McDaniel 

 Bob Vastenhoud 

 Jurriaan Duijn 

 Jeroen Hendriks 

 Hugo Langenberg 

 Huibrecht Bos 

Samenwerkingspartners  

Holland Rijnland Loes Bakker 

 Ragini Somair 

Economie071 Jasmijn Bongers 

Hart van Holland Fred Goedbloed 

 Martin Verwoest 

Omgevingsdienst West-Holland Marlies Krul-Seen 

 Marjolein Vonk 

Provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu 

 Bryan Ligterink 

Gemeente Leiden Martine Leewis 

 Gertru Diender 

 Harry Devilee 

Maatschappelijke organisaties   

Wmo-adviesraad Babs Banning 

Leiderdorpse Ondernemingsvereniging Didos van Dam 

Activite Lita Berkhout 

Woco Rijnhart Wonen Peter van Heeswijk 
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Bijlage 2. Factsheets samenwerkingsverbanden 

Factsheet Economie071 

Bestuurlijke status Economie071 is een stichting die eind 2014 is opgericht door de directeur 

Rabobank Leiden, voorzitter VNO-NCW Rijnland en een lid RvT Hogeschool 

Leiden. In deze samenwerking staat de inhoud voorop, er is minder zwaar 

ingezet op structuur. Er is een stuurgroep met daaronder een ambtelijke 

werkgroep. De stuurgroep maakt regionale keuzes, maar autonome be-

voegdheden blijven bij de gemeenten.  
 

Samenstelling stuurgroep begin 2019. 

 

Jacco Knape Wethouder Katwijk 

Peter Jongejan  Voorzitter Katwijkse ondernemers vereniging 

Ricardo Winter Directeur MBO Rijnland  

Yvonne van Delft Wethouder Leiden 

Ton de Gans Wethouder Zoeterwoude 

Kim Smit LUMC 

Willem Joosten Wethouder Leiderdorp 

Martijn Ridderbos Vice voorzitter RvB RUL 

Jan Nieuwenhuis Wethouder Oegsgeest 

Agnita Mur Hogeschool Leiden 

Erna Kortlang Ondernemersvereniging Koepel Leidse regio 

Harry Flore Ondernemersvereniging Bio Science Park 

Nanning Mol Wethouder Voorschoten 

Jan Versteegh VNO-NCW 

 

Inmiddels is de stuurgroep een netwerktafel geworden. Hier worden geen 

besluiten genomen, wel wordt informatie gedeeld. Per project wordt een pro-

jectboard opgezet met daaronder een bestuurlijke afvaardiging en ambtelijke 

werkgroep. In de projectboard worden besluiten genomen. Daar wordt inge-

zet op de pijlers uit de economische agenda. 

Bestuur/Governance 
Economie071: 14 partijen hebben een convenant gesloten tot 2021. Daarin 

is afgesproken uitvoering te geven aan de economische agenda, en dat elke 

gemeente € euro per inwoner per jaar bijdraagt aan de kantoorkosten. Pro-

jecten worden door deelnemers gefinancierd.  

 

Doelstelling samenwerkings- 
verband 

Economie071 voert projecten uit die de economie in de Leidse regio verster-

ken. Het is een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen 

en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Er wordt gewerkt 

aan concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investe-

ringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid. Momenteel vinden 

er verkenningen plaats naar nieuwe projecten. 

Bijdrage samenwerkingsverband aan regionale en lokale ambities/effecten en resultaten. 

Wonen en groen 
 

Regionale voorzieningen  

Bereikbaarheid 
Project: Mobiliteit initiatief Duurzame kilometers 

Duurzaamheid Project: Duurzaam ondernemen 

Project: Circulaire Economie 

Gezonde leefomgeving  

http://www.economie071.nl/projecten/
http://www.economie071.nl/projecten/
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Iedereen telt mee  

Verbeteren welvaart Project: De Toekomst/Technolab op Leiden Bio Science Park 

Project: Bedrijventerreinen Leidse regio 

Project: Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt 

Project: Centrum voor Vitaliteit 

Project: Professioneel Expat Centre 

Project: Regionale visie op Retail en Werklandschappen 

Project: Be Good And Tell It 

Project: Smart071 

Dienstverlening en organisatie 
Elke partner geeft commitment aan projecten onder de vlag van Econo-

mie071. Het is aan gemeenten zelf om per project te financieren. Er zijn 

geen uren aan de voorkant afgesproken. Inzet Leiderdorp wordt wel in de 

begroting opgenomen. Informeel is afgesproken dat als gemeente trekkers 

zijn, de last goed verdeeld wordt. Trekker zijn van een project is een aanslag 

op de capaciteit. Politieke keuzes dicteren of we afspraken maken aan de 

voorkant. Kosten en capaciteit worden informeel verdeeld. 

Kosten  

Totale begroting samenwerking € 335.000 / jaar 

Bijdrage Leiderdorp 
€ 25.000 / per jaar tot 2016 

€ 60.000 / per jaar vanaf 2016 

Bestuurlijke opdrachtgever Bedrijventerreinen Leidse regio 

Projectleider Bedrijventerreinen Leidse regio (kosten voor Leiderdorp) 

Bijdrage Leiderdorp aan ambi-
ties 

Leiderdorp wil expliciet leegstand in bedrijfsgebouwen voorkomen en van 

bedrijfsgebouwen naar woningbouw. Regionale ambities zijn groter, zorgen 

voor voldoende ruimte voor bedrijfsleven en regionale strategie. Leiderdorp 

levert de projectleider Bedrijventerreinen Leidse regio (1fte) 

Inschatting kosten zonder sa-
menwerking 

Schatting ± € 150.000 (1,5 fte, projectorganisatie, ICT/website). Leiderdorp 

kan alleen niet op alle projecten acteren 

Betrokkenheid burgers en maat-
schappelijk organisaties 

Bedrijven en instellingen nemen deel aan de regelmatig gehouden bijeen-
komsten (masterclasses). Economie071 is deelnemer aan bijeenkomsten 
van anderen (bij startersdagen enz.) 

Kaderstellende rol raad Nieuwsbrieven maandelijks (in ons bezit) 
Beleidsnota’s worden door raad goedgekeurd zoals Regionale bedrijventer-
reinenstrategie (Economie071) 
Er vinden regionale raadsbijeenkomsten plaats over bepaalde onderwerpen 
zoals bedrijventerreinenstrategie 

Nieuwe voorwaarden (adviezen 
korte termijn) 

Programmabureau functioneert goed. Kracht: bestaat uit triple helix. Het is 

laagdrempelig (lichte vorm van samenwerking, maar nut en noodzaak zijn 

helder). Organisatiestructuur is flexibel.  

Geen zorgen voor de toekomst. Leidse regio moet zijn plek bevestigen t.o.v. 

de noord- en zuidvleugel en de noodzaak voor een economische aanjaag-

functie is daarmee groot. Economie071 heeft succes en wordt daarom poli-

tiek ondersteund. Zou t.z.t. een economic board kunnen worden 

Kansen en risico’s (lange ter-
mijn) 

Op langere termijn is een meer structurele vorm van financiering nodig 

waardoor Economie071 minder kwetsbaar wordt 

Literatuur Oprichtingsacte 27 november 2014 
www.economie071.nl 
Projecten overzicht juni 2018 
Brief 18 november 2014 aan gemeenteraad Leiderdorp 
Brief 15 juni 2015 aan gemeenteraad Leiderdorp 
Diverse publicaties 

Respondenten Gerbrand Kuipers (Leiderdorp) 

Jasmijn Bongers (programmamanager) 

 

http://www.economie071.nl/
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Factsheet Hart van Holland  
Bestuurlijke status Vrijwillige maar geen vrijblijvende samenwerking (Hart van Holland, regionale 

agenda Omgevingsvisie 2040) 

Bestuur/Governance 
Het betreft een project van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en 

Zoeterwoude. Er is een gezamenlijke stuurgroep, waarin elke gemeente is verte-

genwoordigd door een collegelid. De stuurgroep wordt ondersteund door een 

projectgroep waarin elke gemeente ambtelijk is vertegenwoordigd.  

Doelstelling  
Sinds 2014 wordt samengewerkt aan de Regionale Agenda Omgevingsvisie 

2040 "Hart van Holland". Omdat betrokken gemeenten (en ook Leiderdorp) de 

positie binnen de Deltametropool en de samenhang tussen deze gemeenten wil-

len versterken en bovenal voor een aantal bovenlokale grote opgaven staan, 

wordt samengewerkt aan een regionale agenda met daarin de gemeenschappe-

lijke opgaven die onze fysieke leefomgeving raken.  

Effect: ‘Betere afstemming van de ruimtelijke ontwikkeling in de regio en verbe-

tering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de afzonderlijke gemeen-

ten richting 2040’. (raadsvoorstel 26 juni 2017) 

Bijdrage samenwerkingsverband aan regionale en lokale ambities/effecten en resultaten. 

De Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland” is de adaptieve agenda voor de ruimtelijke ont-

wikkeling in de regio. In het document zijn de ruimtelijke ambities vastgelegd voor de ontwikkeling van de econo-

mie en de vitaliteit van onze leefomgeving. Dit zijn onze ambities op hoofdlijnen. De agenda is na een breed par-

ticipatietraject tot stand gekomen. De opgaven die zijn opgenomen in deze agenda worden de komende jaren in 

wisselende samenstelling met logische partners verder uitgewerkt (raadsvoorstel). 

Wonen en groen - De potentie van de Oude Rijn beter benutten en de kwaliteit en openheid van 

de groene ommelanden voor komende generaties te beschermen 

- Gezamenlijk programma voor woningbouw, transformatie en verdichting van 

de bebouwde kom waarmee we enerzijds voorzien in het gewenste aantal wo-

ningen en anderzijds de kwaliteit en openheid van de groene ommelanden 

beschermen 

- Het landschap aantrekkelijker maken voor recreatie, bijvoorbeeld met betere 

netwerken voor fietsers en voetgangers, met groene uitlopers (“groene wig-

gen”) tot diep in het stedelijk gebied en met inheemse flora en fauna en een 

hoge biodiversiteit 
Regionale voorzieningen - Regionaal afstemmen van de ontwikkelingen van voorzieningen voor sport, 

cultuur recreatie, OV, onderwijs, zorg, winkels etc. Dit blijkt uit het feit dat de 

huidige voorzieningen en kansen/bedreigingen voor de gemeenschap aan-

gaande voorzieningen uitvoerig worden besproken 

Bereikbaarheid (en infra) - Kennis en inzicht vergaren in de benodigde ontwikkeling van infrastructuur, 

om de bereikbaarheid op het gewenste niveau te brengen en te houden, voor 

verschillende vervoersvormen, ook wanneer het aantal woningen in de regio 

toeneemt, met bijzondere aandacht voor de realisatie van een ringweg rond 

Katwijk die aansluit op de zogenoemde aggloring van Oegstgeest, Leiden en 

Leiderdorp 

- Regionale studies naar eigentijdse verbeteringen van regionaal fietsnetwerk 

(o.a. met snelfietsroutes), autosysteem, wandelen en OV (waaronder OV naar 

de kust en verbetering treinspoor naar Utrecht) 

- Organisatie regionale samenwerking mobiliteit (ook met provincie en Holland 

Rijnland). 
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Duurzaamheid - Verduurzaming van bestaande woningen (A-label) 

- Aandacht voor biodiversiteit 

- Import van restwarmte via het warmtenet biedt perspectief; Een warmtenet 

met twee ringen blijft wenselijk, zodat betrouwbaarheid van levering hoog blijft 

- Een gezamenlijke energiebesparingsagenda opstellen, met een uitvoerings-

programma voor realisatie van gemeentegrensoverschrijdende projecten die 

leiden tot beperking van de behoefte aan fossiele brandstoffen en andere 

energiebronnen. 

- Opwekking mogelijk maken van grote hoeveelheden schone energie in het 

Hart van Holland, op manieren die aansluiten bij de bijzondere kwaliteiten van 

de regio (compleet, sterk, open en mooi) 

Gezonde leefomgeving - Regionaal programma gezonde verstedelijking opstellen, met aandacht voor 

stimuleren van bewegen, meer ruimte voor fietsen en lopen, en een verbete-

ring van de verblijfskwaliteit in de omgeving van drukke wegen 

- Vanwege het belang van onze leefomgeving voor onze gezondheid en veilig-

heid wegen we de aspecten “gezond & veilig” telkens mee in beslissingen 

over de inrichting van die leefomgeving. Dat begint direct vanaf de voordeur: 

de openbare ruimte richten we zo in dat deze uitnodigt tot bewegen, ontmoe-

ten, recreëren en sporten 

Iedereen telt mee N.v.t. 

Verbeteren welvaart 
N.v.t. 

Dienstverlening en organi-
satie 

Hart van Holland is een echte netwerkorganisatie en daarmee afhankelijk van de 

inzet en de inbreng van de deelnemende gemeenten. Leiderdorp is actief be-

trokken bij alle deeltrajecten en is tevens aangewezen als trekker voor de ge-

biedsuitwerking van de A4-zone. 

Kosten  
‘Ambtelijke kosten en taken verdelen we op een evenredige manier over alle ge-

meenten uit het Hart van Holland.’ (Omgevingsvisie2040.nl Hart van Holland). 

Bijzonder aan de situatie in de regio Leiden is dat de ministeries van I&M, Bzk 

en de provincie in de afgelopen 4 jaar gezamenlijk 1,5 miljoen in HvH hebben 

gestopt. Dat geld was er zonder samenwerking niet geweest.  

 

Bijdrage Leiderdorp 
Uit financiële kadernota 2019-2022. 
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3 Uit Raadsvoorstel 

Bijdrage Leiderdorp aan 
ambities 

De ambities van Leiderdorp zijn in grote mate gelijk aan de ambities van de re-

gio. Vanuit het coalitieakkoord wordt gesproken over ‘aantrekkelijk Leiderdorp’ 

waarbinnen onder meer de opgaven op het gebied van woningbouw, mobiliteit 

en duurzaamheid zijn opgenomen. Ambities die ook terugkomen in het pro-

gramma Hart van Holland. Deze samenwerking lijkt dat van belang voor de reali-

satie van Leiderdorpse ambities en opgaven 

Inschatting kosten zonder 
samenwerking 

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een inschatting van de kosten te maken 

die Leiderdorp zou maken als er geen samenwerking was. Kwalitatief kan wel 

gesteld worden dat door de bundeling van krachten meer beweging gegene-

reerd kan worden en meer expertise ingezet kan worden 

Betrokkenheid burgers en 
maatschappelijk organisa-
ties 

Burgers, organisaties en ondernemers zijn uitvoerig bij dit project betrokken. 

Het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) heeft op verzoek vele bijeenkomsten 

georganiseerd waarin inwoners konden meedenken en meepraten over de ont-

wikkeling van onze leefomgeving. Naast de bijeenkomsten voor inwoners zijn al-

lerlei bijeenkomsten georganiseerd met specialisten die vakmatig betrokken zijn 

bij de leefomgeving, met snelkookpansessies, festivals en thematische bijeen-

komsten. 

Kaderstellende rol raad 
Chronologisch proces: 

- 3 maart 2016: Bericht aan stuurgroep omgevingsvisie HvH, namens KiesKat-

wijk. Eerste teken van leven HvH in raadssysteem van Leiderdorp. ‘Op 

woensdag 10 februari was er een bijeenkomst waarin raadsleden uit de 10 

gemeenten op de hoogte werden gesteld van de 80% versie van de omge-

vingsvisie. Het was ook beperkt mogelijk daarover meningen te ventileren. Uit 

de aldaar gemaakte opmerkingen bleek dat de aanwezige raadsleden zich 

duidelijk bewust waren van het dilemma dat het ongestuurd doorgaan met wo-

ningbouw ten koste gaat van de laatste nog aanwezige open ruimte in de re-

gio’ 

- 20 juni 2017: Politiek forum HvH: De vraag aan de raad is de Regionale 

Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland” vast te stellen en het 

college de opdracht te geven de Ruimtelijke Structuurvisie 2035 op basis van 

de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland” aan te vul-

len. De raad neemt op 26 juni 2017 een besluit. 

- 26 juni 2017: Raadsvoorstel HvH 

- 27 augustus 2018: Informatieavond HvH (openbaar, uitsluitend, geen besluit-

vorming) In 2017 werd Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Hol-

land door de gemeenteraden van de 10 gemeenten vastgesteld. In vervolg 

hierop werken de gemeenten in de loop van 2018 aan de uitwerking van di-

verse thema’s zoals verstedelijking, mobiliteit en groene leefomgeving met als 

doel tot een integraal eindresultaat te komen. Voor 2019 staan de gebiedsuit-

werkingen op de planning. Leiderdorp is actief betrokken bij alle deeltrajecten 

en is aangewezen als trekker voor de gebiedsuitwerking van de A4-zone. 

Nieuwe voorwaarden (advie-
zen korte termijn) 

De volgende stap in de samenwerking is het ontwikkelen van een regionaal uit-

voeringsplan. Zonder plan blijft de visie een visie, en ‘in een visie kun je niet wo-

nen’ verklaarde een van de raadsleden. 

Kansen en risico’s (lange 
termijn) 

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie: 

- De regionale agenda heeft geen formele status en is geen omgevingsvisie 

- De regionale agenda is een agenderend document. Het stuk is zelfbindend en 

heeft geen formele juridische status3 
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Factsheet Holland Rijnland 
Bestuurlijke status Gemeenschappelijke regeling (vrijwillige deelname) 

Bestuur/Governance Holland Rijnland kent een bestuursmodel bestaande uit een AB en een DB. Ge-

meenten kiezen zelf of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie afvaardi-

gen in het AB. 

 

De gemeenteraad van elke Holland Rijnland-gemeente wijst de vertegenwoordi-

gers aan in het AB. Deze vertegenwoordigers kennen de standpunten van de ei-

gen gemeenteraad over voorstellen die worden voorgelegd aan de vergadering 

van het AB. 

 

In elk portefeuillehoudersoverleg zijn alle colleges van B&W vertegenwoordigd. 

Het college is er zelf verantwoordelijk voor dat de ingenomen standpunten wor-

den overgedragen aan de eigen gemeenteraad. 

 

Het AB bestaat uit 34 leden waarvan 2 uit de gemeente Leiderdorp. Het DB be-

staat uit 7 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Leiderdorp. 

Doelstelling samenwerkings-

verband 

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor veertien  gemeenten in het 

hart van de Randstad. Deze gemeenten werken samen vanuit een gezamenlijke 

strategische visie (Inhoudelijke Agenda 2016-2020 Holland Rijnland) op de ver-

dere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen 

en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen: 

- platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen: organise-

ren van regionale afstemming van thema’s die de regio aangaan en het orga-

niseren van allerlei gelegenheden voor de veertien gemeenten om ideeën te 

delen, kennis uit te wisselen, belangen in te brengen en thema's te agenderen 

- afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten: Afstemmen 

en coördineren van gezamenlijke beleidskaders en -uitgangspunten, waarna 

uitvoering lokaal of subregionaal plaatsvindt (‘regionaal voorkoken, lokaal af-

bakken’). Gemeenten zijn veelal zelf verantwoordelijk voor het opstellen van 

voorstellen. Holland Rijnland faciliteert en coördineert de besluitvorming op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau 

- lobby en belangenbehartiging: Optreden naar provincie, Rijk en andere be-

langrijke gremia om de doelen van de regio te bereiken (via lobby en subsidie-

werving). Holland Rijnland vormt hiervoor kansrijke allianties en fungeert te-

vens als aanspreekpunt in formele trajecten, zoals herziening van een provin-

ciale structuurvisie 

- signalering nieuwe ontwikkelingen: signaleren en benoemen van nieuwe ont-

wikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en maatschappelijke 

- Het succes van de samenwerking is afhankelijk van de inzet en bijdragen van 

de deelnemende partners 

- Als gevolg van de netwerkstructuur is er sprake van flexibiliteit en wendbaar-

heid 

Literatuur - https://www.omgevingsvisie2040.nl/fileadmin/hart_van_holland/omgevingsvi-

sie-2040-hart-van-holland.pdf  

- Diverse raadsdocumenten  

- Presentatie Hart van Holland 
Respondenten Lieke Vukanic 

Fred Goedbloed 

Martin Verwoest 

https://www.omgevingsvisie2040.nl/fileadmin/hart_van_holland/omgevingsvisie-2040-hart-van-holland.pdf
https://www.omgevingsvisie2040.nl/fileadmin/hart_van_holland/omgevingsvisie-2040-hart-van-holland.pdf
https://www.omgevingsvisie2040.nl/fileadmin/hart_van_holland/omgevingsvisie-2040-hart-van-holland.pdf
https://www.omgevingsvisie2040.nl/fileadmin/hart_van_holland/omgevingsvisie-2040-hart-van-holland.pdf
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trends. Hieronder valt ook zicht hebben op het subsidielandschap en het sig-

naleren van mogelijkheden voor cofinanciering 

- Uitvoering programma’s, taken en opdrachten: Voor een aantal specifieke op-

gaven voert Holland Rijnland concrete taken uit, onder meer de Urgentiecom-

missie Woonruimteverdeling, Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap 

Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht 

- Overlap met andere samenwerkingsverbanden met kleinere schaal, Hart van 

Holland en Economie071. 
Bijdrage samenwerkingsverband aan regionale en lokale ambities/effecten en resultaten. 

Wonen en groen Het woningbouwprogramma en wonen voor doelgroepen zijn speerpunten van 

Holland Rijnland. De ambitie is dat de regio Holland Rijnland een aantrekkelijke 

en vitale woon- en leefomgeving is. Speerpunten zijn: 

De regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwo-

ners en recreanten. 

Vb. Uitvoering regionaal groenprogramma 2010-2020 en Regionale huisves-

tingsverordening 2019. Regionale structuurvisie 2020 (RSV); Regionale Woon-

agenda 2017 (RWA); Groenstrategie. Cofinanciering Nationaal Park Hollandse 

Duinen. 

Regionale voorzieningen Bedrijventerreinenstrategie; kantorenstrategie 

 

Bereikbaarheid Speerpunt: Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk. HR lijkt zich op dit ge-

bied nu vooral te richten op lobby en belangenbehartiging.Infrastructurele RIF 

projecten: 

- uitvoering van de RijnlandRoute (tracé tussen de A4 en Knoop Leiden-West) 

- in het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord zijn de diverse corridors verder uitge-

werkt. De maatregelen voor de HOV-corridor Leiden-Leiderdorp zijn in 2017 

uitgevoerd. 

Uitvoerende taken op het gebied van collectief vraagafhankelijk vervoer en ver-

keersveiligheid. Regionaal verkeer- en vervoerplan (RVVP). 

Duurzaamheid Speerpunt: Holland Rijnland sluit met de provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal 

over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiege-

bruik. In september 2017 is het Regionaal Energieakkoord ondertekend. Hier-

voor stellen de partners capaciteit en/of middelen beschikbaar. Voor de uitwer-

king en uitvoering van dit akkoord is in 2017 een 

regionale programmacoördinator aan de slag gegaan met een projectgroep met 

medewerkers vanuit de provincie, gemeenten en Omgevingsdienst 

Gezonde leefomgeving Holland Rijnland wil een aantrekkelijke en vitale omgeving zijn. In het domein 

‘Leefomgeving’ worden regionale visies en strategieën ontwikkeld. zoals de Re-

gionale structuurvisie 2020 (RSV) en de Groenstrategie. 

Iedereen telt mee Een van de beleidsdomeinen binnen Holland Rijnland is Maatschappij. Ambitie: 

De regio Holland Rijnland heeft een optimaal niveau van sociale voorzieningen, 

lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat. Speer-

punten:  

• De regio Holland Rijnland organiseert de jeugdhulp efficiënt en effectief. 

• De regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

Verder voert HR de naleving van de leerplicht uit (Regionaal Bureau Leerplicht). 

Daarnaast zijn er gemeenschappelijke opgaven op het gebied van arbeidsmarkt-

beleid en volwasseneneducatie. Vb. Convenant bestrijding Laaggeletterdheid en 

cofinanciering project Taalhuizen. 

Verbeteren welvaart Ambitie: De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van economi-

sche en technologische innovaties. Speerpunten gericht op versterking topsecto-

ren: 

• De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassin-

gen. 

• De regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen. 

• De regio is koploper in innovatieve aanpak van landbouwtransitie en bo-

demdaling in de veenweidegebieden als voorbeeld van circulaire economie. 
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• De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van 

de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. 

HR lijkt in deze speerpunten overigens vooral de platformfunctie te vervullen. 

Daarnaast cofinanciering diverse projecten (EUROPLANTCROPP, Back on 

Track, Labs2Meet en Levend Lab).Er is een kantorenstrategie door een bijdrage 

van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, voor de HOV-corridor 

Leiden-Leiderdorp is een voorlopig ontwerp gemaakt van maatregelen en haltes. 

Gedurende het project over de migratie van reizigers in het doelgroepenvervoer 

naar het OV onderhield Holland Rijnland contacten met gemeenten (zowel amb-

telijk als bestuurlijk) over dit onderwerp. Hierbij is gekeken of er in de regio ge-

meenten belangstelling hebben om een pilot uit te voeren. Zowel met Leiden/Lei-

derdorp als met Nieuwkoop zijn regelmatig verkennende gesprekken gevoerd. 

Dit leidde echter nog niet tot een concreet idee voor een pilot. 

Dienstverlening en organisa-

tie 

N.v.t. 

Kosten  

Totale begroting samenwer-

king 

Holland Rijnland: € 7.740.934 (2017) 

Energieakkoord: € 851.967 (begroting 2018) 

RIF: € 9.500.000 (2018) 

Bijdrage Leiderdorp Holland Rijnland: € 465.104 (2017) 

Holland Rijnland: € 1.030.000 (jaarverslag Leiderdorp, 2017) 

Energieakkoord: € 27.677 (begroting 2018) 

Bijdrage Leiderdorp aan am-

bities 

 

Inschatting kosten zonder 

samenwerking 

N.v.t. 

Betrokkenheid burgers en 

maatschappelijk organisa-

ties 

Actuele/ recente voorbeelden: 

 https://hollandrijnland.nl/huisvestingsverordeningholland-rijnland-2019-vrijgege-

ven-voor-inspraak/ 

Kaderstellende rol raad Holland Rijnland verstrekt op verschillende manieren informatie aan gemeente-

raden. Dat betreft de website van Holland Rijnland, nota’s en andere publicaties, 

voortgangsverslagen, inloopbijeenkomsten (themacafés) of presentaties. Verder 

wordt via de agenda van het AB  en van de portefeuillehoudersoverleggen veel 

informatie aan gemeenteraden ter beschikking gesteld. Raadsleden kunnen zo 

beschikken over alle relevante informatie over besluitvorming en bestedingen. 

 

In essentie is sturing door individuele gemeenten niet mogelijk omdat na vast-

stelling van de Beheersverordening verdere sturing tot 2022 niet aan de orde is. 

Formeel kan wel via Holland Rijnland invloed worden uitgeoefend. Formeel in-

vloed uitoefenen kan door als raad zienswijzen op begrotingen en begrotingswij-

zigingen in te dienen. Verder is het mogelijk als individuele gemeenten/ besturen 

coalities te vormen - bijvoorbeeld op sub-regionaal niveau - binnen het AB en 

binnen het PHO om bepaalde belangen te behartigen. Voor de AB-vergaderin-

gen van Holland Rijnland komen de delegaties Leidse regio vooraf bij elkaar om 

af te stemmen en, waar mogelijk, een gezamenlijk standpunt te geven in de ver-

gadering. 

Sturing op projecten is evenmin formeel mogelijk, omdat de eindverantwoorde-

lijkheid voor deze projecten bij andere instanties berust. Individuele gemeentera-

den kunnen slechts getrapt, via hun portefeuillehouder of het lid van het AB, po-

gingen doen om enige invloed uit te oefenen op specifieke projecten. Wat de 

controle betreft is er feitelijk geen relevante controle-informatie beschikbaar voor 

gemeenteraden 

Nieuwe voorwaarden (advie-

zen korte termijn) 

Nut en noodzaak voor Leiderdorp is helder, nu Holland Rijnland belangrijk is in 

de uitvoering van o.a. Jeugd. Op strategische thema’s ontbreekt het echter aan 

concrete uitvoeringsagenda’s . 

Kansen en risico’s (lange 

termijn) 

- Er wordt nu flexibel ingestapt op opgaven die er liggen. Minder op basis van 

strategische visie op de regio 

Literatuur - Plan van Aanpak positie en profilering regio Holland Rijnland 

- Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 Holland Rijnland 

- Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 
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- Begroting 2019 Holland Rijnland 

- Jaarstukken 2017 

Respondenten - Susanne van der Palen (Leiderdorp) 

- Loes Bakker (directeur), Jeroen Ververs (programmamanager) en Fred Hulst 

(financiën) 

 

Factsheet Omgevingsdienst West-Holland 
Bestuurlijke status Wgr-regeling (verplichte samenwerking) 

Bestuur/Governance 12 gemeenten Holland Rijnland en provincie 

Vanuit de omgevingsdienst is er een accounthouder voor Leiderdorp (net als 

voor andere gemeenten). 

Wgr-regio: DB: portefeuillehouder 4 gemeenten en provincie/AB 12 gemeenten 

Doelstelling  
Vergunningverlening. Het doel is een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige 

en duurzame leefomgeving, door te zorgen dat:  

- alle activiteiten in het werkgebied waar volgens de milieuwetgeving een ver-

gunning of een melding voor is vereist, over een adequate vergunning be-

schikken of gemeld zijn  

- initiatieven in de bodem voldoen aan de Wet bodembescherming en het Be-

sluit Bodemkwaliteit  

- bouwplannen voldoen aan de bouwregelgeving en passen binnen de ruimte 

kaders. 

Toezicht & Handhaving. Het doel is dat inrichtingen en bouwactiviteiten in het 

werkgebied van de Omgevingsdienst de geldende regels naleven en over een 

actuele vergunning beschikken. Het uitgangspunt is uniform toezicht (ook op bo-

venregionaal niveau) dat effectief en efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke 

handhavingsprioriteiten en overwegingen. Het programma Toezicht en Handha-

ving draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid door een 

hoog naleefgedrag van de bedrijven na te streven.  

Advisering. De Omgevingsdienst adviseert haar opdrachtgevers over omge-

vingsvraagstukken en streeft daarbij naar een goede milieukwaliteit, veiligheid en 

duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. Ook ondersteunt ze opdrachtgevers 

bij het opstellen van relevante beleidsdocumenten, het uitvoeren van projecten 

en - indien gewenst - de communicatie hierover. 

Bijdrage samenwerkingsverband aan regionale en lokale ambities/effecten en resultaten. 

Op 29 januari 2018 heeft het AB naast de Kadernota 2019 de Strategienota 2018-2021 vastgesteld, waaraan in 

het afgelopen jaar plezierig en effectief bestuurlijk en ambtelijk is samengewerkt. De Strategienota geeft richting 

aan de ontwikkeling van de dienst en de dienstverlening. In 2018 staan de uitvoering van de Strategienota en de 

vernieuwing van de Nota Planning & Control op stapel. Mogelijk zal dit nog effect hebben op de (indeling van de) 

programma’s en de rapportages; zo nodig zullen wij de begroting daarop nog aanpassen.  

 

De zeven speerpunten uit de strategienota zijn:  
1. Duurzaamheid en energie: op deze thema’s wil de dienst zich de komende jaren profileren, omdat deze uit-

stekend aansluiten bij haar kennis en deskundigheid en rol in het netwerk.  

2. Omgevingswet: vooruitlopend op de komst van deze veel omvattende wet bereidt de dienst zich samen met 

haar eigenaren voor op de nieuwe situatie en (ICT)werkwijze.  

3. Kwaliteit: op alle fronten streeft de dienst naar een goede prijs/kwaliteitverhouding, waarbij ten minste vol-

daan wordt aan de ‘VTH-kwaliteitscriteria 2.1’ en enkele eigen KPI’s. 

4. Kennisinstituut: de dienst wil haar positie op het gebied van (met name lokale en regionale) kennis- en infor-

matiemanagement verder versterken.  

5. Optimale samenwerking in de regio: de dienst en haar eigenaren intensiveren de onderlinge samenwerking, 

met specifieke aandacht voor de rol van ketenpartners.  

6. Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer: de governance van de dienst krijgt extra aandacht, 

evenals het wederzijds intensiveren van de kontakten.  
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7. Stabiele en (financieel) gezonde dienst: door een reorganisatie is de financiële situatie van de dienst stabie-

ler geworden. De lange termijn visie is gericht op een robuuste organisatie. 

Omgevingswet De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking en inte-

greert 26 wetten van de fysieke leefomgeving in één wet. De Omgevingswet 

heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en vormt het nieuwe wette-

lijke kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruim-

telijke ordening, verkeer, monumentenzorg en natuur. De Omgevingswet treedt 

op 1 januari 2021 in werking. Een goede implementatie van de wet vraagt om tij-

dige en zorgvuldige voorbereiding van alle betrokkenen. De Omgevingsdienst 

gaat daarom de komende periode al zo veel mogelijk werken volgens het ge-

dachtegoed achter de wet. De betrokken overheden raken zodoende steeds be-

ter ingespeeld op de nieuwe situatie en de onderlinge samenwerking daarin. 

Doel is dat de Omgevingsdienst ruim voor de inwerkingtreding van de wet ge-

reed is om de wet efficiënt en effectief uit te voeren conform visie en beleid van 

provincie en gemeenten. Dit teneinde gemeenten te kunnen faciliteren bij de im-

plementatie van de Omgevingswet. De dienst zet zich actief in voor verdere ver-

sterking van samenwerking in de keten. De dienst wil bijdragen aan het realise-

ren van de doelstellingen die provincie en gemeenten formuleren in hun Omge-

vingsvisies en bijbehorende programma’s. Hoe gaat de dienst dit doen? 

- versterken samenwerking in de keten  

- bijdragen aan omgevingsvisies en omgevingsplannen  

- verankeren van werkwijze in organisatie en processen  

- aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  

- veranderen van cultuur, gedrag en competenties 

(strategienota) 

a. Wonen en groen 
N.v.t. 

b. Regionale voorzieningen N.v.t. 

c. Bereikbaarheid 
N.v.t. 

d. Duurzaamheid De Omgevingsdienst is de instantie voor lokale en regionale informatie op dit ge-

bied. De dienst heeft kennis en ervaring met ruimtelijke plannen, duurzaam bou-

wen, uitvoeren van subsidieverordeningen en het verlenen van vergunningen 

aan en houden van toezicht op bedrijven. De inzet van de Omgevingsdienst op 

dit onderwerp zorgt ook voor meer continuïteit op dit thema. Daarnaast is de rol 

van de Omgevingsdienst in dit speelveld ook die van kennismakelaar: zorgen dat 

kruisbestuiving plaatsvindt van alle beschikbare informatie. Dit gebeurt onder 

meer via het Duurzaam Bouwen Loket. De Omgevingsdienst wil de duurzaam-

heidsdoelstellingen van haar opdrachtgevers ondersteunen en een bijdrage leve-

ren aan het uitvoeren van het Energieakkoord Holland Rijnland en de verduurza-

ming van de samenleving.  

Het streven is dat alle actoren in onze regio een bijdrage leveren aan duurzaam-

heid en energiebesparing. De Omgevingsdienst gaat dus de doelgroepen (bur-

gers, bedrijven, landbouw etc.) stimuleren om zelf in actie te komen. Zowel in de 

gebouwde omgeving als in het bedrijfsleven is nog veel winst te boeken op deze 

thema’s. Hoe gaat de dienst dit doen? 

- duurzaamheid inbrengen bij ruimtelijke plannen  

- energiemaatregelen laten nemen bij bedrijven  

- uitvoeren subsidieverordeningen lening duurzaamheid  

- uitvoeren Energieakkoord Holland Rijnland  

- onderzoeken van de mogelijkheid voor een Duurzaamheidsakkoord in haar 
werkgebied. 
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(strategienota) 

e. Gezonde leefomgeving Zie Omgevingswet. 

In het bestuurlijk kader Externe Veiligheid Holland Rijnland wordt gepleit voor 

een openlijk gezamenlijk bedrijventerreinenbeleid. Echter, niet vanuit het per-

spectief van economieversterking maar vanuit het oogpunt van veiligheid/ge-

vaarlijke stoffen. 

f. Iedereen telt mee 
N.v.t. 

g. Verbeteren welvaart Zie Omgevingswet 

h. Dienstverlening en organi-
satie 

De Omgevingsdienst wil haar taken op een hoog kwalitatief niveau uitvoeren. 

Daar waar het toegevoegde waarde heeft, zijn de geleverde producten eendui-

dig, reproduceerbaar en transparant, zodat er een gelijk speelveld is voor bedrij-

ven en een gelijke behandeling voor burgers. Ook wil de dienst goed aansluiten 

op beleid en verwachtingen bij haar opdrachtgevers. Te denken valt aan het 

goed inspelen op bestuurlijk gevoelige situaties, een goede prijs-kwaliteitverhou-

ding en een zichtbaar resultaat voor burgers en leefomgeving. Het leveren van 

kwaliteit staat of valt met ter zake kundige medewerkers, gestroomlijnde proces-

sen en goede borging van de kwaliteit. 

Hoe gaat de dienst dit doen? 

- kwaliteit van uitvoering van de Wet VTH borgen (o.a. door te voldoen aan 

Kwaliteitscriteria VTH 2.1)  

- continu optimaliseren kwaliteit producten en processen  

- samenwerken in de BIG-8 met de deelnemers 

- klanttevredenheid en KPI’s meten en verbeteren. 

(strategienota) 

Kosten  

De kosten van de ODWH worden doorberekend aan de deelnemers op basis van werkelijk gerealiseerde uren 

tegen het geldende uurtarief, vermeerderd met werkelijke kosten. De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op de 

uren van het Werkplan 2018 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2019 in het alge-

meen bestuur is vastgesteld, vermeerderd met de opbrengsten van de projecten, eveneens op het niveau van 

het Werkplan 2018. 

Totale begroting samenwer-
king 

€ 13.257.324 

 

Bijdrage Leiderdorp € 466.000 (begroting 2019) 

(uren: 5.180) 

Bijdrage Leiderdorp aan am-
bities 

 

Inschatting kosten zonder 
samenwerking 

Door het bundelen van de taken binnen de Omgevingsdienst is het mogelijk om 

gebruik te maken van schaalvoordelen (efficiency) en om kennis en expertise in 

te zetten wat voor een individuele (kleinere) gemeente moeilijk, zo niet onmoge-

lijk is. De vraag doet zich daarmee voor of het mogelijk zou zijn om zonder sa-

menwerking op dit terrein de opgaven (en wettelijke taken) te realiseren.  

Betrokkenheid burgers en 
maatschappelijk organisa-
ties 

Dit ligt bij de gemeenten zelf 

Kaderstellende rol raad 
Raden stellen de begroting vast (en daarmee bijdrage en ambities) 

Bespreken in gesprek met raadsleden: kaderstellende rol raad wordt zeer margi-

naal ingevuld. Raad ziet het niet als taak/functie van gemeente. Speelt niet al-

leen in Leiderdorp 

Nieuwe voorwaarden (advie-
zen korte termijn) 

Dienst zal nut en noodzaak beter moeten uitleggen aan raad. Afstemming met 

Hart van Holland noodzakelijk 

Kansen en risico’s (lange 
termijn) 

Aanvullende samenwerking op het gebied van extra taken (Woningbouw) 
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Literatuur Begroting 

Kadernota 

Strategienota 

Bestuurlijk kader externe veiligheid 

Respondenten Achmed Achbari 

Marlies Krul-Seen (directeur) 

 

 

Factsheet Ring Leiden Noord 
Bestuurlijke status Bestuursovereenkomst Leiden en Leiderdorp. Bestuursovereenkomst is ook 

door de gemeente Oegstgeest vastgesteld, maar deze gemeente levert geen fi-

nanciering. Kaderbesluit is op 28 april 2016 in de raad van Leiderdorp vastge-

steld. 
Oegstgeest is bij de overeenkomst betrokken van uit de filosofie dat de Leidse 

Ring goed is voor de agglomeratie waartoe ook Oegstgeest behoort. Op termijn 

zal Oegstgeest op de Ring worden aangesloten (Rijnsbergseweg). Daar is nu 

de tijd nog niet rijp voor.  

Bestuur/Governance Samenwerking vanuit Leiden en Leiderdorp binnen een infrastructureel project. 

De basis ligt in ambities op het gebied van economie, recreatie en leefbaarheid. 

Voorheen stonden partners te vaak tegenover elkaar. Nu op basis van geza-

menlijke ambities, in het bijzonder infrastructuur, samenwerken en met elkaar 

opgaven realiseren. Beide gemeenten werken vanuit een gelijkwaardige positie. 

Partners hebben met elkaar kaders vastgesteld op gebied van infra, openbaar 

vervoer, fietsverbindingen, verkeersmanagement.  

 

Het project wordt geleid door een stuurgroep die bestaat uit portefeuillehouders 

van Leiden en Leiderdorp. Hieronder vallen twee projectleiders: één van Leiden 

(vacant) en één van Leiderdorp (Joke Boot). 

 

De intentie is dat beide gemeenten gelijkwaardige partners zijn. In de praktijk 

heeft Leiden de leiding. Daarnaast is het tracé in Leiden op dit moment van ho-

gere prioriteit dan dat van Leiderdorp. 

Doelstelling samenwerkings-
verband 

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere 

doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem 

de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de 

N446, A4, de A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de Leidse Ring. De 

ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de 

dorpskern van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte voor bestemmingsver-

keer, OV, fietsers en voetgangers ontstaat. Langs de Leidse Ring Noord worden 

extra maatregelen genomen om tot een goede inpassing te komen. 

 

Het tracé in Leiderdorp volgt uit het eigen mobiliteitsplan van de gemeente. 

Daarin staat dat het doorgaand verkeer wordt teruggedrongen en zoveel moge-

lijk buitenom wordt geleid. In eerste instantie is de Ringweg Oost gepland (die 

gedeeltelijk door de bebouwde kom zou lopen). Op basis van dit plan is de sa-

menwerking tussen Leiden en Leiderdorp gestart. Het plan was al in besluitvor-

ming toen het inzet werd van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De raad 

van Leiderdorp is daarna voor het plan gaan liggen. De € 31 miljoen van de pro-

vincie was bedoeld voor de Ring Oost, hoogwaardig OV, een onderdeel van de 

RIF. Hoewel Leiden in de raad pleidooi heeft gehouden voor de Ring Oost, is 

het toch Ring Noord geworden. De Leidse Ring Noord paste beter bij de uit-

gangspunten van Leiderdorp. Met de Leidse Ring Noord is een oplossing ge-

vonden voor een mobiliteitsprobleem van Leiderdorp 
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Bijdrage samenwerkingsverband aan regionale en lokale ambities/effecten en resultaten. 

Wonen en groen Ambitie is meer groen in de stad, verstedelijking beter vormgeven en een bij-

drage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. Integraliteit ver-

schilt per onderwerp en per fase.   

Regionale voorzieningen N.v.t. 

Bereikbaarheid Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere 

doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwij-

gerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, 

N446 en de nog aan te leggen RijnlandRoute de Leidse Ring. De ringstructuur 

leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van 

Leiderdorp. De Leidse Regio blijft zo bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners, 

ondernemers en bezoekers. 

Duurzaamheid Stimuleren van OV-gebruik 
Bijdragen aan duurzaamheid en minder milieuhinder  

Gezonde leefomgeving Zie duurzaamheid 

Iedereen telt mee N.v.t. 

Verbeteren welvaart  

Dienstverlening en organisa-
tie 

De projectorganisatie 

Voor de Leidse Ring Noord worden twee projectteams gevormd: één voor het 

Leidse deel en één voor het Leiderdorpse deel. De projectteams worden vorm-

gegeven volgens het IPM-model. Elk projectteam wordt geleid door een project-

manager, aan wie de andere IPM-rollen verantwoording afleggen. De beide pro-

jectmanagers leggen verantwoording af aan de overall projectleider. 

 

Organisatie van de communicatie 

Een van de IPM-rollen is de omgevingsmanager. De omgevingsmanager is ver-

antwoordelijk voor de projectcommunicatie en burgerparticipatie, en stuurt het 

team Omgeving aan, waar een communicatieadviseur deel van uitmaakt. Voor 

het project Leidse Ring Noord zijn er dus een omgevingsmanager en een com-

municatieadviseur die zorgdragen voor de communicatie/participatie over het 

Leidse deel, en een omgevingsmanager en een communicatieadviseur die zorg-

dragen voor de communicatie/participatie over het Leiderdorpse deel. Zij doen 

dit in nauw overleg met elkaar om te zorgen voor eenduidige communicatie over 

het project, en worden ondersteund door de twee projectmedewerkers. 

 

In de praktijk zijn er problemen ontstaan. Het IPM-model is niet volgens de re-

gels toegepast. Sommige rollen werden door één functionaris ingevuld. Na ver-

schillen van inzicht over de aanpak is, na een onderzoek naar de projectorgani-

satie, het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd het project van het tracé in 

Leiden gaan leiden. Dit is niet goed gegaan en er wordt nu naar een nieuwe pro-

jectleider gezocht. Er was wel een omgevingsmanager aangetrokken voor alle 

tracés maar ook die wordt vervangen..  

Kosten  

Totale begroting samenwer-
king 

€ 102.662.000 

Bijdrage Leiderdorp € 3.500.000 

(€ 70.000.000 Leiden en € 30.000.000 PZH) 

Meerkosten beheer € 107.000 per jaar. De middelen van de provincie waren be-

stemd voor het HOV.  

Bijdrage Leiderdorp aan am-
bities 

De uitvoering ligt bij Leiden, Leiderdorp levert op afstand een bijdrage (zie 

dienstverlening). Leiderdorp lever financieel een bijdrage, het gros van de 
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uitvoering gebeurt in Leiden. Officieel zijn Leiden en Leiderdorp gelijkwaardige 

partners. In de praktijk ligt dit anders.  

Inschatting kosten zonder 
samenwerking 

Het is bijzonder dat de gemeente Leiden de meeste kosten (70 %) voor haar re-

kening neemt. Leiderdorp neemt 3%, terwijl circa 1/3 van het tracé zich op Lei-

derdorps grondgebied bevindt. Deze ‘onevenwichtigheid’ wordt door het college 

van B&W verklaard door het feit dat de ring voornamelijk Leiden ten goede komt.  

In de ogen van de gemeente Leiden en de provincie wordt met de ring wel dege-

lijk een Leiderdorps probleem opgelost. Bovendien heeft de provincie middelen, 

bedoeld voor HOV(RIF-project), aan dit project gealloceerd.  

Betrokkenheid burgers en-
maatschappelijk organisa-
ties 

Zeer uitgebreide publieksparticipatie: 

- Plenaire informatiebijeenkomsten 

- Klankbordgroepen 

- Bewonersbrieven 

Overleg met andere belanghebbenden (Oegsgeest, ondernemersverenigingen, 

ondernemers, woningcorporaties en belangenorganisaties). 

Participatie lijkt vooral door Leiden te zijn georganiseerd. Participatie speelde 

veel in Leiderdorp, minder in Leiden (was daar geen issue). Zeer intensief parti-

cipatietraject, ook met beide raden samen. 

De gemeente Leiden heeft een ‘Communicatie- en participatieplan’ opgesteld 

(26 januari 2018). Het plan beschouwt directe omwonenden en ondernemers als 

‘meedenkers’, evenals woningcorporaties en belangenbehartigers.  

Kaderstellende rol raad Raad heeft raadbesluit genomen en wordt periodiek geïnformeerd. 

Kaderbesluit is genomen op 28 april 2016. Besluit is genomen over de volgende 

onderdelen: 

- Drie tracédelen 

- Globale investering 

- Bijdrage van de gemeente Leiderdorp 

- Extra uitgaven beheer en onderhoud 
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Nieuwe voorwaarden (advie-
zen korte termijn) 

Organisatorisch loopt het niet goed (zie dienstverlening), Voor een deel zijn de 

kaders en het uitvoeringsbesluit herzien. In het nieuwe college van Leiden ligt 

een grote verstedelijkingsopgave. Leiderdorp heeft last van de organisatorische 

onrust in Leiden.  

Bestuur Leiden: Ring Leiden Noord staat niet ter discussie, wel hier en daar 

aanpassingen.  

Besluitvorming is ingehaald door nieuwe cijfers. Nu moeten partijen nieuwe keu-

zes maken. Daarom wordt nu pas op de plaats gemaakt. Dat is een keuze ge-

weest van Leiden.  

Ook wordt de organisatie van het gehele project begin 2019 helemaal opnieuw 

opgetuigd.  

 

In het kort is de problematiek nu als volgt: 

- hogere verkeerscijfers 

- daardoor 2 x 2 banen nodig 

- daardoor wordt ondertunneling van kruispunten te duur en worden  andere 

oplossingen gezocht(verdiepte wegdelen) 

Kansen en risico’s (lange 
termijn) 

Leiderdorp verwacht dat risico’s voornamelijk bij Leiden liggen. De vraag is of 

vertraging en eventuele kostenstijging ook niet Leiderdorp worden aangerekend. 

 

Literatuur Raadsvoorstel nr. 16.0050 (Leiden) 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-lei-

den/leiden-bereikbaar/leidse-ring-noord/  

Ring Noord kaderbesluit gemeenteraad 28 april 2016 (Leiderdorp) 

Communicatie- en participatieplan 26 januari 2018 

Respondenten Joke Boot (Leiderdorp) 

Harry Devilee (gemeente Leiden, tot anderhalf jaar geleden projectleider) 

 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/leiden-bereikbaar/leidse-ring-noord/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/leiden-bereikbaar/leidse-ring-noord/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/leiden-bereikbaar/leidse-ring-noord/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/leiden-bereikbaar/leidse-ring-noord/
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Factsheet Sociaal Domein  
Bestuurlijke status Vrijwillige samenwerking op het gebied van werk en inkomen en een wettelijk 

verplichte samenwerking op het gebied van jeugdhulpverlening 

Bestuur/Governance Wmo 

Leiderdorp en Incluzio hebben een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de 

uitvoering van de preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. 

Werk en Inkomen 

De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp voert de volgende 

taken, wetten en regelingen uit: de Participatiewet, het Bbz, de IOAW, de IOAZ, 

de WI, de Wet kinderopvang, SMI-kinderopvang, de schuldhulpverlening, de so-

ciale recherche, het Minimabeleid. Het bestuurlijke belang wordt uitgeoefend bij 

de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst 

Jeugdhulp 

Leiderdorp heeft er samen met twaalf andere gemeenten in Holland Rijnland 

voor gekozen deze nieuwe verantwoordelijkheid op te pakken. De inkoop wordt 

op de schaal van de Leidse Regio georganiseerd.  

Doelstelling  Wmo 

We dromen van een dorp waarin iedereen meedoet en ertoe doet, ongeacht 

achtergrond, inkomen of beperking. Dat mensen in staat zijn hun verantwoorde-

lijkheden (klein of groot) te dragen en dat ze zich vrij voelen om daar hulp bij te 

vragen als dat nodig is. Een dorp waar mensen zichzelf kunnen zijn, elkaar hel-

pen, waar iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar leven in te richten met 

gezin, familie en vrienden. En waar het prettig en veilig leven is. Samen zorgen 

we voor een prettige, veilige, en rechtvaardige samenleving. Wij (als gemeente) 

hebben een belangrijke taak om hierin te faciliteren, maar ook om daar op toe te 

zien.  

We zetten in op een verschuiving in onze rol als overheid. We bewegen van lei-

dend en zorgend naar faciliterend en ondersteunend. Inwoners en professionals 

zorgen samen voor een helpende hand als er problemen zijn. 

 

In de Sociale Agenda zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor in-

richting van het welzijnswerk in Leiderdorp: 

- eigen verantwoordelijkheid, eigen regie  

- we werken in samenhang  

- we gaan uit van het resultaat en doen wat nodig is.  

Werk en Inkomen 

Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling om efficiënter en 

effectiever te kunnen werken met het slinkende budget. Voor de nadere uitwer-

king van de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling hebben beide ge-

meenten een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Daarin zijn prestatieaf-

spraken gemaakt. Deze afspraken worden jaarlijks vastgesteld en verantwoord 

Jeugdhulp 

Alle vormen van ondersteuning die onder de noemer ‘jeugdhulp’ zijn samen te 

brengen, vallen onder de verantwoordelijkheid van Holland Rijnland. Het accent 

ligt op de continuïteit van zorg, financiële beheersbaarheid. Er is geïnvesteerd in 

het gezamenlijk formuleren en implementeren van de visie Hart voor de Jeugd. 

Inkoop wordt op schaal van de Leidse Regio georganiseerd.  
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Bijdrage samenwerkingsverband aan regionale en lokale ambities/effecten en resultaten. 

Wonen en groen N.v.t. 

Regionale voorzieningen N.v.t. 

Bereikbaarheid  N.v.t 

Duurzaamheid N.v.t. 

Gezonde leefomgeving N.v.t.  

Iedereen telt mee Vanaf 1 januari 2019 organiseert Incluzio Leiderdorp welzijnswerk, vluchtelin-

genondersteuning, delen van de Wmo en activiteiten die bijdragen aan het wel-

zijn van alle inwoners van Leiderdorp. Met de aanbesteding wil de gemeente 

Leiderdorp een samenhangend, dekkend aanbod dat wordt georganiseerd door 

één herkenbare partij. Deze partij is verantwoordelijk voor het bieden van pas-

sende hulp en ondersteuning aan alle inwoners. 

Verbeteren welvaart N.v.t. 

Dienstverlening en organisa-

tie 

Door de samenwerking met de gemeente Leiden op het gebied van Werk en In-

komen en Jeugdhulp blijft de kwaliteit van de dienstverlening ook in de toekomst 

geborgd. Met de aanbesteding van Incluzio is het aanbod in Wmo-voorzienin-

gen integraal opgepakt 

Kosten   

Totale begroting samenwer-

king 

 

Bijdrage Leiderdorp  

Bijdrage Leiderdorp aan am-

bities 

Leiderdorp is ambtelijk opdrachtnemer voor de nieuwe inrichting van de samen-

werking met Leiden op het gebied van de Jeugdhulp. Werk en Inkomen is volle-

dig uitbesteed aan de gemeente Leiden 

Inschatting kosten zonder 

samenwerking 

De decentralisaties in het sociaal domein dwingen de gemeente Leiderdorp om 

regionaal samen te werken. Het zelfstandig uitvoeren van de taken op het ge-

bied van Wmo, Werk en Inkomen en Jeugdhulp is voor een gemeente met de 

omvang van Leiderdorp onrealistisch 

Betrokkenheid burgers en 

maatschappelijk organisa-

ties 

Inwoners worden via de reguliere kanalen betrokken bij participatie rondom de 

taakvelden in het sociaal domein. De Wmo-adviesraad speelt hier een actieve 

rol in 

Kaderstellende rol raad De gemeenteraad kan aan de voorkant kaders stellen aan de samenwerking 

met Leiden 

Nieuwe voorwaarden (advie-

zen korte termijn) 
Pak het hele sociaal domein integraal aan op één schaalniveau; het schaal- 

niveau van de Leidse regio lijkt het beste te passen. Om jeugdigen en gezinnen 

passend, tijdig en integraal te kunnen ondersteunen, zijn de juiste randvoor-

waarden nodig en de juiste (zorg)infrastructuur. Dit vraagt om een brede blik op 

het gehele sociaal domein. Leiderdorp zet hier actief op in.  

Kansen en risico’s (lange 

termijn) 
De (ervaren) afstand van gemeenteraden bij het maken van keuzen en het stel-

len van prioriteiten verkleinen en een plek geven in het besluitvormingsproces 

Literatuur Samenwerken aan Welzijn – Gemeente Leiderdorp 

Sociale Agenda 2017-2021 

Koersdocument doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio 

Respondenten Wim van Poelgeest 

Loes Bakker (Holland Rijnland) 

Babs Banning (vice voorzitter Wmo-adviesraad) 
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Factsheet Waterketen 
Bestuurlijke status Bestuurlijke overeenkomst ‘Samenwerken in de waterketen regio Rijnland’ (vrij-

willige deelname) 

Bestuur/Governance In de Leidse regio wordt de samenwerking in de waterketen sinds 2012 opge-

pakt door de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 

Leiden, samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. In 2016 is deze sa-

menwerking uitgebreid met de deelname van de gemeente Wassenaar en Drink-

waterbedrijf Dunea. Ook Oasen is als drinkwaterbedrijf aangesloten en is verte-

genwoordigd door Dunea. 

 

Bij de start van de samenwerking in 2010 is het gebied van het Hoogheemraad-

schap van Rijnland verdeeld in vijf clusters om organisatorisch werkbare eenhe-

den te maken. Clusters bevatten vertegenwoordigers van een aantal gemeen-

ten, van Rijnland en van drinkwaterbedrijven. De begrenzing van de clusters is 

gebaseerd op zuiveringskringen (gebied aangesloten op dezelfde zuivering) en 

andere, bestaande onderlinge verbanden. 

 

Voor elk van de vier subregios is een bestuurlijk overleg ingericht, voorgezeten 

door een van de wethouders; de trekkende wethouder. Tweemaal per jaar vindt 

een bestuurlijk overleg plaats. Jaarlijks komen de bestuurlijke trekkers (wethou-

ders, bestuurder Rijnland en vertegenwoordiger bestuurders drinkwaterbedrij-

ven) samen om de voortgang en aandachtspunten te bespreken. 

 

Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats op het niveau van de vier subregios. 

Voor rapportages aan de landelijke enquêtes en commissies treedt het Hoog-

heemraadschap van Rijnland op als penvoerder. Daarnaast legt elke partij waar 

nodig individueel verantwoording af aan de eigen bestuurlijke gremia. 

Doelstelling samenwerkings-

verband 
In 2016 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het oog op de 

volgende doelstellingen: 

- een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving, stimuleren 

het duurzaam gebruik van water, het van het verbruik van grondstoffen en 

energie, benodigd bij het inzamelen, transporteren en schoonmaken van af-

valwater en het produceren en distribueren van drinkwater 

- kwalitatieve ‘waterwinst’ realiseren voor alle inwoners en bedrijven 

- vermindering kwetsbaarheid op het gebied van personele capaciteit, kennis, 

mogelijkheden tot technische doorontwikkeling en mate van afhankelijkheid 

van externe partijen 

- kosten van de waterketen minder sterk laten stijgen. 
Ambities 

Wonen en groen De waterketen draagt bij aan een betere doorstroming en het voorkomen van 

vervuiling. Ook het verbinden van versplinterde peilgebieden draagt bij aan ver-

betering. De waterketen voert onderhoud uit aan watergangen, duikers, stuwen, 

inlaten en oevers volgens de vastgestelde beheerplannen. 

Regionale voorzieningen N.v.t. 

Bereikbaarheid N.v.t. 

Duurzaamheid De waterketen heeft oog voor landelijke opgaven zoals duurzaamheidsopgaven, 

waaronder klimaatadaptatie (heviger buien, droogte en hittestress), de energie-

transitieopgave en het ook op de lange termijn beschikbaar blijven houden van 

voldoende (grond)waterreserves voor ons drinkwater. De waterketen is opgericht 

om vanuit een ketenbenadering de beste structuur te vormen om deze uitdagin-

gen nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Het Integraal Waterketen-

plan (IWKp) geeft richting aan ambities op het gebied van klimaatadaptatie, 

duurzaamheid en energietransitie; het omvat echter geen concrete maatregelen 

Gezonde leefomgeving N.v.t. 
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Iedereen telt mee N.v.t. 

Verbeteren welvaart N.v.t. 

Dienstverlening en organisa-

tie 
In de waterketen wordt door ketenpartners samengewerkt om de kwaliteit van 

het beheer te verbeteren en de kwetsbaarheid van de ketenpartners te vermin-

deren.  

 

Totale begroting samenwer-

king 

 

Bijdrage Leiderdorp Leiderdorp draagt evenredig bij door een rioolbeheerder af te vaardigen in de 

waterketen. Voorheen nam de rioolbeheerder van de gemeente Leiden deze 

taak waar namens de gemeente Leiderdorp. Per 1 januari is Leiderdorp echter 

zelf verantwoordelijk voor afvaardiging in de waterketen 

Bijdrage Leiderdorp aan am-

bities 
Leiderdorp draagt door deelname aan de waterketen, net als de andere part-

ners, bij aan de ambities in de Leidse Regio op het gebied van duurzaamheid 

Inschatting kosten zonder 

samenwerking 
Er wordt niet in cijfers bijgehouden of de kosten zich verhouden tot een situatie 

zonder samenwerking. Door het hoogheemraadschap wordt geschat dat in de 

Regio Rijnland een gezamenlijk resultaat wordt bereikt van structureel € 33 mil-

joen “minder meer” ten opzichte van de verwachte uitgaven 2020 ten opzichte 

van het referentiejaar 2010. Dit betekent een besparingspotentieel voor de geza-

menlijke gemeenten van € 8 miljoen op het rioolbeheer 

Betrokkenheid burgers en 

maatschappelijk organisa-

ties 

Vanuit de waterketen wordt burgerparticipatie niet actief georganiseerd. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen.  

Kaderstellende rol raad Met de vaststelling van het IKWp begin 2019 is de raad in staat om aan de voor-

kant kaders te stellen voor de samenwerking in de waterketen. Gemeenten wor-

den in de gelegenheid gesteld om een afwijkende module vast te stellen die past 

bij de lokale opgaven en ambities. 

Nieuwe voorwaarden (advie-

zen korte termijn) 
De huidige samenwerking verloopt effectief en levert concrete resultaten op, zo-

als bijvoorbeeld het IKWp.  

 

Kansen en risico’s (lange 

termijn) 
De samenwerking in de waterketen gaat uit van een evenredige bijdrage van alle 

partners. Leiderdorp liet zich tot voor kort ambtelijk vertegenwoordigen door Lei-

den. Bij veranderende belangen van beide gemeenten kan de kwetsbaarheid 

van een dergelijke constructie toenemen.  

Literatuur Voortgang Samenwerking Waterketen Subregio Leidse Regio 

Programmabegroting Leiderdorp 2019 

Integraal Waterketenplan (IWKp) 

Respondenten Rajan Roepan (gemeente Leiderdorp) 
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