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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 mei 2021 

     

Onderwerp: Regionale omgevingsagenda 

Holland Rijnland 

 Aan de raad.  

 

 

*Z035D14467F* 
Beslispunten 

1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het 
voorgenomen besluit van het college om in te stemmen met de Regionale Omgevings-
agenda Holland Rijnland. 

 

1 SAMENVATTING  

Holland Rijnland heeft een concept-Regionale Omgevingsagenda (ROA) voor de regio Holland 
Rijnland opgeleverd. In dit document is beoogd een antwoord te geven op de vraag hoe de druk op 
de regio kan worden benut om de aantrekkelijkheid van de regio te behouden en te versterken. 
Ruimteclaims en transities brengen uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe kansen. 
Omdat de diversiteit aan opgaven groot is, evenals de urgentie voor veel van deze opgaven, en de 
beschikbare middelen niet oneindig zijn, zullen er keuzes gemaakt moeten worden hoe de ruimte 
in Holland Rijnland wordt ingezet. 

 
Het College heeft de concept-Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland aan de gemeenteraad 
aangeboden. Het college ziet geen aanleiding voor het indienen van wensen en bedenkingen voor 
het vervolgproces van de uitwerking van de producten uit de Regionale Omgevingsagenda Holland 
Rijnland die onderdeel zijn van de verdere visievorming en lobbystrategie van Holland Rijnland.  

 
2 Inleiding 

Voor u ligt de Regionale Omgevingsagenda voor Holland Rijnland. Dit document komt voort uit de 
opdracht van het Algemeen Bestuur d.d. nov. 2019 om de Regionale Agenda voor Holland te gaan 
uitwerken. Er is nu momentum vanwege de activiteiten en plannen vanuit de hogere en andere 
overheden. Zo worden voor het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) agenda voor 
het Groene Hart de eerste stappen gezet, worden nadere afspraken gemaakt naar aanleiding van 
het verschijnen van de Landsdelige Omgevingsagenda Zuid West (Voor Zuid Holland en Zeeland), 
en worden middelen vrijgemaakt vanuit het nationale Groeifonds voor o.a. infrastructuur. Ook de 
Groeiagenda voor Zuid Holland gaat haar (economische) uitwerkingen kennen.  
 
De regionale Omgevingsagenda moet richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen binnen de 
regio Holland Rijnland. 
De verstedelijkingsstrategie in de ROA gaat uit van: Verstedelijking tot 2030: voortzetten 
bestaande afspraken, vervolgens verdere verstedelijking langs de as Katwijk-Leiden-Alphen aan 
den Rijn. Verder van vitale en veelkleurige kernen, voldoende natuur en water dichtbij huis, met 
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toekomstperspectief voor het landschap. Investeringen in mobiliteitsinfrastructuur en 
energievoorziening zijn hierbij randvoorwaardelijk.  
Tegelijkertijd worden twee andere documenten opgeleverd die van invloed zijn op de regionale 
schaal van Holland Rijnland, namelijk de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en de Regionale 
Strategie Mobiliteit (RSM). 
 

3 Beoogd effect 

Aan de raad wordt de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen op de Regionale 
Omgevingsagenda 2040 in te brengen, op grond van het bepaalde in artikel 169 lid 4 van de 
Gemeentewet waarin de raad in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen. De Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland komt voort uit 
de opdracht van het Algemeen Bestuur d.d. nov. 2019 om de Regionale Agenda voor Holland 
Rijnland te gaan uitwerken. Nadere keuzes zijn nodig bij de uitwerking ervan. Er is nu momentum 
vanwege de activiteiten en plannen vanuit de hogere en andere overheden. Het is goed dat de 
regio met alle gemeenten in Holland Rijnland haar eigen verhaal heeft opgesteld. Dit biedt 
meerwaarde voor inbedding van de regionale wensen, eisen en ambities en lobby en 
belangenbehartiging op bovenregionaal niveau. Gelet op dit schaalniveau van de agenda, kan 
Leiderdorp zich hierin vinden. Het college ziet dan ook geen directe aanleiding voor het indienen 
van wensen en bedenkingen. 
 
De Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland is de basis voor de uitwerking van de producten 
uit de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland die onderdeel zijn van de verdere 
visievorming en lobbystrategie van Holland Rijnland. De vervolgstappen voert Holland Rijnland uit 
in samenwerking met de betrokken gemeenten en subregio’s. Ze zijn zoveel mogelijk in lijn met de 
opgeleverde subregionale agenda’s, zoals de Regionale Omgevingsagenda Hart van Holland 2040 
en de wensen en bedenkingen die hierop zijn ingediend. 

 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- Niet regionaal meedoen, verzwakt de positie van Leiderdorp in de regio.  
 

5 Duurzaamheid  
Reuring en rust zijn nu in goede balans in de regio. Tegelijkertijd is deze balans kwetsbaar. Er is 
grote druk op de ruimte vanuit de stedelijke gebieden in en om de regio. Transitieopgaven zullen 
invloed hebben op zowel de stad (zoals klimaatadaptatie) als op het landschap. De bereikbaarheid, 
het waterbeheer en energievoorziening lopen nu al tegen de grenzen van het systeem aan. Dat 
vraagt om een integrale benadering. (bron: toelichting en oplegger voor de behandeling van de 
omgevingsagenda voor wensen en bedenkingen vanuit de raad, bijlage 2). 
 

6 Financiën 

Er zijn aan de vaststelling van dit document geen financiële consequenties verbonden.  
 

7 Communicatie  

Holland Rijnland heeft een presentatie gegeven aan de raad over de regionale omgevingsagenda 
op 28 april.  
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Dit betreft een document zonder directe gevolgen voor bewoners van Leiderdorp.  Het is voor het 
gemeentebestuur een zelfbindend instrument. De ambitie is dat de inzichten uit deze visie worden 
verwerkt in de lokale omgevingsvisies en -plannen. 
 

8 Evaluatie 

Dit document streeft naar een integrale benadering van de ruimte. Die is dynamisch en het 
document zal dan ook regelmatig herzien en aangevuld moeten worden.  
 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland  
- Toelichting en oplegger voor de behandeling van de omgevingsagenda voor wensen en 

bedenkingen vanuit de raad. 
 

 


