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Beslispunten 

1.  De Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland” vast te stellen. 

2.  Het college de opdracht te geven de Ruimtelijke Structuurvisie 2035 op basis van de 

    Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland” aan te vullen.  

 

1 SAMENVATTING  

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

ruimtelijke ontwikkeling in de regio. In het document zijn de ruimtelijke ambities vastgelegd voor 

de ontwikkeling van de economie en de vitaliteit van onze leefomgeving. Dit zijn onze ambities op 

hoofdlijnen. De agenda is na een breed participatietraject tot stand gekomen.  

De opgaven die zijn opgenomen in deze agenda worden de komende jaren in wisselende 

samenstelling met logische partners verder uitgewerkt. De regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 

wordt in de betrokken gemeenten, met uitzondering van Wassenaar,  voor de zomer van 2017 

geaccordeerd. Dat zullen de verschillende gemeenten op hun eigen wijze doen. 

 

2 Inleiding 

Sinds 2014 werken we samen aan de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 "Het Hart van 

Holland". Het betreft een project van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Omdat 

wij onze positie binnen de Deltametropool en de samenhang tussen onze gemeenten willen 

versterken en bovenal voor een aantal bovenlokale grote opgaven staan, werken wij samen aan 

een regionale agenda met daarin de gemeenschappelijke opgaven die onze fysieke leefomgeving 

raken. U bent als raad op verschillende momenten betrokken bij of geïnformeerd over dit proces.  

 

Met het opleveren van de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland” 

is de adaptieve agenda voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio in 2040 door de tien 

gemeenten neergelegd. (Hierna wordt het stuk ook aangehaald als ‘de Agenda’) 
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De Agenda zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 beter op elkaar 

afgestemd wordt. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, Regionale 

afstemming is bovenal noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de praktische onderbouwing van de ladder 

van duurzame verstedelijking en om nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten renderen. 

De Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “Het Hart van Holland” creëert hiermee kansen voor 

ruimtelijke ontwikkeling. De agenda zal gebruikt worden als regionaal kader voor de lokale 

(structuur/)omgevingsvisies. De opgaven en waarden worden regionaal verder uitgewerkt en door 

elke gemeente door vertaald naar het eigen grondgebied. 

 

Daarnaast is de Regionale Agenda Omgevingsvisie ook een belangrijk middel om samenwerking in 

de regio te bevorderen. Het afgelopen jaar is de samenwerking steeds hechter geworden. Er is 

vertrouwen tussen partijen en er is duidelijke behoefte aan een vervolg. Door te blijven investeren 

in deze samenwerking wordt het vertrouwen tussen de deelnemende gemeenten verder versterkt. 

Dit kan ook de afstemming en samenwerking tussen de gemeenten in meer bredere zin 

versterken. De samenwerking rond de regionale agenda omgevingsvisie vervult daarmee een rol 

als vliegwiel. 

 

De ambities die in de Agenda zijn opgenomen zijn  geformuleerd op hoofdlijnen. De opgaven 

worden de komende jaren in wisselende samenstellingen met logische partners verder uitgewerkt. 

De uitwerking zal in eerste instantie voornamelijk  ambtelijke en bestuurlijke capaciteit vragen.  

Leiderdorp heeft zich bestuurlijk als trekker aangemeld voor de uitwerking van het A4 gebied en 

zal daarnaast  deelnemen aan de uitwerking van de gebieden Noord en Oude Rijn. Daarnaast zal 

Leiderdorp zich aansluiten waar dit nuttig, nodig of wenselijk is. 

 

De Agenda is, zoals de naam al zegt, een agenderend document. Het is geen Omgevingsvisie in de 

zin van de Omgevingswet, zoals die in 2019 of later van kracht zal worden.  De Agenda wordt in 

alle gemeenten met uitzondering van Wassenaar voor de zomer van 2017 geaccordeerd. Dat zullen 

de verschillende gemeenten wel op hun eigen wijze doen.  Dat de raad van Wassenaar de 

Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 "Het Hart van Holland" niet zou vaststellen, was al 

gedurende lange tijd bekend. Wassenaar maakt deel  uit van een andere regio die ook weer 

andere samenwerkingsverbanden kent. Het  college van Wassenaar heeft wel per brief 
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aangegeven  dat zij graag betrokken blijft bij de uitwerking van deelprojecten en daaraan ook een 

bijdrage zal leveren.  

U wordt gevraagd de Agenda vast te stellen en de Ruimtelijke Structuurvisie 2035 op basis van de 

regionale Agenda te laten aanvullen. Met dit voorstel kan ook in Leiderdorp de besluitvorming 

tijdig plaatsvinden. 

 
Voorgeschiedenis 
In 2013 werd duidelijk dat de gemeente Leiden toe was aan een nieuwe structuurvisie. Het nieuwe 

Leidse college nam in 2014 dat voornemen ook op in het coalitieakkoord en gaf mee dat deze visie 

meer dan ooit tevoren in samenwerking met de regio zou worden opgesteld.  Gaande het proces is 

de groep gemeenten gegroeid tot 10 gemeenten. Daarnaast is ook de scope verder verbreed door 

te anticiperen op de Omgevingswet en te werken aan een regionale omgevingsvisie.  

Om in een vroegtijdig stadium de betrokkenheid van de colleges en gemeenteraden te waarborgen 

is er driemaal een bijeenkomst voor de tien betrokken raden georganiseerd, alsmede een 

collegeconferentie. Dat proces heeft uiteindelijk geleid tot de Agenda die nu voorligt. 

 

In december 2015 is de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 (RSV) vastgesteld. In deze visie 

is in de paragraaf over de regio reeds aangegeven dat er behoefte was aan een 

bovengemeentelijke visie in aanvulling op de lokale onderwerpen. Met deze Agenda wordt daar 

invulling aangegeven. Wanneer de Agenda afgerond is zal, zoals toen reeds aangegeven, binnen 6 

maanden daarna de structuurvisie aangevuld kunnen worden met deze regionale onderwerpen. 

 

3 Beoogd effect 

Betere afstemming van de ruimtelijke ontwikkeling in de regio en verbetering van de kwaliteit van 

de fysieke leefomgeving in de afzonderlijke gemeenten richting 2040   

 

4 Argumenten 

1.1 De Agenda is een belangrijke stap naar goede samenwerking in het fysieke domein 

Door de komst van de Omgevingswet kijken gemeenten minder naar de waan van de dag en meer 

naar de toekomst. Daarbij blijkt dat in onze regio ook uitdagingen in de fysieke leefomgeving een 

sterk regionaal karakter hebben. Beleid voor deze opgaven moet regionaal worden opgepakt en 

praktische maatregelen en projecten zijn enkel effectief als ze over de gemeentegrenzen heen zijn 
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bedacht. Deze Agenda laat zien dat het wenselijk en mogelijk is om dat met de hele Leidse regio te 

doen. De samenwerking zal voor de uitvoering verder worden voortgezet. 

 

1.2 en 2.1 De Agenda is nodig om invulling te geven aan het regionale ruimtelijk beleid van 

Leiderdorp 

Bij de totstandkoming van de Ruimtelijke structuurvisie Leiderdorp 2035 (RSV) is aangegeven dat 

het regionale aspect onderbelicht is, maar dat daarvoor reeds aan een regionale visie werd 

gewerkt. Deze Agenda is het resultaat van dat werk. De regionale paragraaf van de RSV wordt na 

besluitvorming door de raad over deze agenda dus alsnog ingevuld. Het college zal na uw besluit  

een voorstel daarvoor doen. 

 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De regionale Agenda heeft geen formele status en is nog steeds geen omgevingsvisie 

De Agenda is ooit begonnen als een initiatief om één omgevingsvisie te maken voor de hele Leidse 

regio. Dat bleek (deels) te stuiten op de Omgevingswet zelf waarin staat dat elke gemeente één, 

eigen omgevingsvisie heeft. Dat zou dus later tot conflicten leiden als gemeenten een 

omgevingsvisie voor het eigen grondgebied gingen maken. De regionale agenda is daarom een 

agenderend document. Het stuk is zelfbindend en heeft geen formele juridische status. Evenmin 

zijn er juridische consequenties. 

In de praktijk werd duidelijk dat met  de 10 gemeenten ook onvoldoende consensus kon worden 

bereikt om echt samen tot één visie te komen. Deze Agenda is dus zowel juridisch als inhoudelijk 

een veel beter alternatief. 

 
 

6 Communicatie 

Het stuk is afgestemd met de deelnemende gemeenten. Daarnaast is er intern afgestemd met een 

groot aantal belanghebbenden binnen de gemeente en tussen de gemeenten. Ook is er een 

participatietraject doorlopen, in samenwerking met het Rijnlands Architectuur Platform (RAP). 

Hierbij zijn een breed scala aan bedrijven, instellingen en burgers betrokken geweest. Ter 

informatie is de opbrengst van deze participatie als bijlage toegevoegd. Bij de uitwerking van de in 

de agenda opgenomen thema’s is eveneens een breed scala aan partijen betrokken geweest. De 
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meest direct betrokkenen zijn ook opgenomen in de colofon van de agenda en de bijgevoegde 

publicatie van het RAP.  

Daarnaast heeft het concept van de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 "Het Hart van 

Holland" gedurende zes weken ter visie gelegen.  Gedurende die periode kon een ieder zijn of haar 

inspraakreactie over de agenda geven. Er is in Leiderdorp geen zienswijze binnengekomen.  Door 

anderen gemeenten is wel een aantal zienswijzen ontvangen. De hierop ingediende zienswijzen 

zijn verwerkt in de bijgevoegde nota van beantwoording en waar nodig in de Agenda. 

 

7 Financiën 

Dit voorstel heeft betrekking op programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp. Er zijn geen kosten aan dit 

voorstel verbonden. De uitwerking van de Agenda zal in eerste instantie voornamelijk ambtelijke 

(en bestuurlijke) capaciteit vragen. Dat kan binnen de bestaande formatie. Voor financiële kosten 

of bijdragen in 2017 en 2018 wordt vooralsnog dekking binnen de huidige budgetten gezocht.   

 

8 Evaluatie 

Er zijn nog geen evaluatiemomenten bepaald. Dit zal worden meegenomen in het 

uitvoeringsprogramma. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
Bijlagen:  
Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 “ Hart van Holland” (20 april 2017) 

Uit het Hart van Holland, RAP publicatie 

Nota van beantwoording zienswijzen Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040: Hart van Holland 

 
 


