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Onderwerp: Toekomstvisie Leidse Regio

Centraal stond de gezamenlijke toekomstvisie van de gemeenten binnen de Leidse regio, het 
project van de zelfgedoopte G5 gemeenten, om te komen tot een zogenoemde GZ 
(gezamenlijk). De heer Brinkman begon met een korte uiteenzetting over de insteek van het 
geheel. Centraal in zijn verhaal staat dat er in de Leidse regio veel potentie is. Veel potentie op 
het gebied van wonen, werken en innovatie die de komende jaren benut kan en moet worden. 
Het maken van een gemeenschappelijke toekomstvisie waarin deze zaken centraal staan en 
waar we proberen de neuzen de zelfde kant op te krijgen als het gaat om prioritering is daarbij 
essentieel. De vraag is: voelen de gemeenten die samenhang en wat is de volgende stap in de 
samenwerking 
Het verhaal van mevrouw Peters gaf een procesmatige kijk op het verloop van het traject rond 
de vorming van de gemeenschappelijke toekomstvisie. Sleutelwoorden in haar presentatie 
waren de meerwaarde die de toekomstvisie moet hebben, en het “mentaal contracteren” van 
raden, maar ook burgers en organisaties. De bedoeling is dat er halverwege volgend jaar zo’n 
visie ligt.
Uiteraard was er, voor de aanwezige raadsleden in de zaal, gelegenheid voor het stellen van 
vragen. Centrale thema’s die hier aanbod kwamen waren onder andere de uitdagingen rond de 
3D’s waar alle G5gemeenten mee van doen hebben, de opvattingen over ontwikkelingen in 
andere regio’s zoals de Haagse en de Amsterdamse, en de kansen voor innovatief besturen. 
Ook kwam het woningvraagstuk ter sprake, met daarin speciale aandacht voor de te realiseren 
woningbouw op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Hoewel we zeer aan de voorkant van 
het proces zitten en dit thema’s zijn die uiteraard bij de G5 overleggen en door de 
klankbordgroep uitgebreider besproken zullen worden, werd hier door de sprekers zo goed 
mogelijk op ingegaan. Daarnaast is er gevraagd naar innovaties. Daar liggen kansen met name 
op terrein van duurzaamheid, energie, water, en combinatie van landbouw en recreatie. 
De bijeenkomst is ervaren als een goede constructieve start van een interactief proces dat we 
als gemeenten met elkaar aangaan. De komende maanden zullen wel elkaar dan ook nader 
spreken over de kansen die er liggen in de G5 om te komen tot GZ en de keuzes die daarbij 
gemaakt moeten worden. 
Ook gezegd: geen nieuwe ideeën gehoord, laten we concreet aan de slag gaan.


