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In het raadsvoorstel staat dat één van de aanleidingen was om te anticiperen op de 

Omgevingswet door een regionale omgevingsvisie te maken. Maar in het Raadsvoorstel staat 

ook: 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. 

 

1. Laat de nieuwe Omgevingswet geen ruimte voor een regionale visie?  

Ja, op zich is er ruimte voor een regionale visie in de Omgevingswet. Echter voor het grondgebied 

van een gemeente kan slechts 1 omgevingsvisie gelden: een lokale of een regionale 

omgevingsvisie. Vandaar dat de deelnemende gemeenten een eigen visie wilden vaststellen en 

dat deze regionale visie uiteindelijk in de vorm van een agenda is opgesteld.  

 

 

2. Zo nee, is dat niet merkwaardig, want onze regio was/is één van de pilots in voorbereiding op de 

nieuwe omgevingswet: https://pilotsomgevingsvisie.bnsp.nl/pilots/ , dus waarom biedt de 

nieuwe wet geen ruimte voor pilots die in voorbereiding op dezelfde wet zijn opgesteld? 

 

3. Leiderdorp is trekker van het gebiedscluster A4. Wat betekent dit concreet? Wat gaat er op 

thema A4 nieuw gebeuren ten opzichte van wat er nu nog niet gebeurt als gevolg van ?  

 

Het trekkerschap van de diverse projecten wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld. Wij 

hebben voor dit gebiedscluster gekozen omdat we hier een direct belang hebben. Er moet nog 

een projectvoorstel samen met de andere gemeenten binnen dit cluster worden opgesteld. Dat 

voorstel zal gericht zijn op de opgaven die de gemeenten afzonderlijk en gezamenlijk voor dit 

gebied zien. Te denken valt voor Leiderdorp aan versterken van economische structuur ( 

duurzame ontwikkeling van kavels,  transformatie van bestaande gebouwen en locaties, 

verbeteren van bereikbaarheid), invulling van energieopgave etc.  Bij de aanpak gaan we 

uiteraard ook onze bestaande visies & plannen betrekken alsook die van de andere gemeenten. 
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