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Samenvatting 

 

De raad van Leiden heeft het college van B en W gevraagd om een nieuwe visie te ontwikkelen over 

de toekomst van Leiden in de regio en regionale samenwerking. Deze notitie is een eerste verkenning 

van alle gegevens die relevant zijn bij het ontwikkelen van deze nieuwe visie. 

 

In hoofdstuk 1 staat de opzet van de notitie. De probleemstelling is Welke samenwerking en 

samenwerkingsverbanden heeft Leiden nodig om haar maatschappelijke opgaven voor welzijn en 

welvaart in stad en agglomeratie duurzaam te borgen? Welke regio heeft Leiden nodig? Welke 

centrumstad heeft de regio nodig? Vier deelvragen werken deze probleemstelling uit in evenzoveel 

hoofdstukken: 1. Wat zijn de Leidse opgaven? 2. Welke ontwikkelingen zijn relevant? 3. Welke 

sturingsmodellen voor samenwerking zijn relevant? en 4. Welke scenario’s en denkrichtingen zijn op 

grond van deze analyse wenselijk? 

 

Hoofdstuk 2 bevat de opgaven waar Leiden voor staat en die een regionale aanpak vergen. De 

Ontwikkelingsvisie 2030, het Bestuurskrachtonderzoek 2012, de Ruimtelijke en Sociaal 

Maatschappelijke Structuurvisie, het Programma Kennisstad, het project Economie071, de 

Decentralisaties in het Sociaal Domein en de Europastrategie zijn bronnen om die opgave te 

formuleren. Leiden heeft partners nodig die het profiel van internationale kennisstad met historische 

cultuur willen benutten en versterken door samen kennisregio willen zijn. Dé strategische dossiers zijn 

Universiteit/LUMC, Bio Science Park, Leiden Kennisstad, Binnenstad, Bereikbaarheid, en 

Decentralisaties sociaal domein. De verantwoordelijkheid van Leiden als centrumstad is uitgewerkt in 

vier dimensies. 

 

Hoofdstuk 3 is het omvangrijkst (40 pagina’s) en analyseert de belangrijkste ontwikkelingen in negen 

verschillende blokken: 1. Leidse regio, 2. Duin- en Bollenstreek, 3. Rijnstreek, 4. Midden-Holland, 5. 

Holland Rijnland, 6. Zuidvleugel en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 7. Provincie Zuid-Holland, 8. 

Metropoolregio Amsterdam en 9. Kabinetsbeleid: opschaling. Over elk van deze regio’s is 

weergegeven welke ontwikkelingen in strategische profilering en eigen opgaven men ziet. Dit is zowel 

gedaan voor de regio als geheel als voor de onderscheiden gemeenten daarbinnen. Elke paragraaf is 

tevens voorzien van een reflectie waarbij ingegaan wordt op de relevantie voor regionale 

samenwerking met Leiden. 

De samenhang is het grootst (in breedte en diepte) met de gemeenten in de Leidse regio. Met Katwijk, 

Noordwijk, Kaag en Braassem en Teylingen zijn ook omvangrijke gezamenlijke opgaven. De relatie 

Bollenstreek en Leidse regio is vooral sterk op het gebied van economie en kan in de toekomst een 

dominante agenda zijn. Uit de analyse blijkt verder dan Rijnstreek en Midden-Holland veel 

overeenkomstige opgaven hebben, maar dat de verbinding en samenhang met de opgaven in de 

Leidse regio vrijwel ontbreekt. Voor de decentralisaties in het sociaal domein is Holland Rijnland een 

prima samenwerkingsverband, maar de huidige samenstelling van partners is niet noodzakelijk. Het 

creëren van voldoende massa is belangrijk. Het huidige Holland Rijnland voorziet daar in. Heel sterk is 

de samenhang tussen Leidse regio en Zuidvleugel en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag(MRDH). 

De reeds bestaande samenwerking in Medical Delta, Holland Space Cluster, TriDelta, ROM 

Zuidvleugel BV, en pijler IV van de MRDH maken dat expliciet. De samenwerkende universiteiten 

versterken deze focus. Nieuw is de aandacht die gevraagd wordt voor oriëntatie op de Metropoolregio 

Amsterdam. De relaties zijn interessant genoeg om alliantiemogelijkheden te verkennen. Dat geldt niet 

alleen voor Leiden, maar ook voor de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek. 

 

In hoofdstuk 4 worden nieuwe concepten van samenwerken verkend. Gemeenschappelijke regelingen 

worden voor strategische samenwerkingstaken meer en meer vervangen door informele 

netwerkachtige samenwerkingsverbanden. ‘Borrowed size’ als concept om vooral onderscheidende 

functies van gebieden onderling te verbinden. Aan de hand van voorbeelden uit de Metropoolregio 
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Amsterdam, de regio Utrecht, Eindhoven en drie voorbeelden uit Holland Rijnland en Leidse regio 

worden de mogelijkheden van deze netwerkvorm verkend. 

 

Hoofdstuk 5 tenslotte geeft een tiental denkrichtingen aan die voortvloeien uit de analyses in 

hoofdstuk 2, 3 en 4. Hét samenwerkingsthema voor de komende jaren is ‘economie’ en dan in het 

bijzonder kenniseconomie, waarmee ook thema’s verbonden zijn als woonmilieus voor kenniswerkers, 

een attractieve leefomgeving met voorzieningen en recreatieve mogelijkheden. Overheden spelen een 

belangrijke rol als verbinder tussen onderwijs, ondernemers en publieke maatschappelijke opgaven. 

Een meer informele netwerkachtige structuur is kansrijk om én flexibel te zijn in 

samenwerkingspartners én in thema’s. De Leidse regio is voor Leiden dé basiscoalitie. Het verder 

uitwerken van het concept netwerkstad is wenselijk. Gezamenlijk hebben de gemeenten in de Leidse 

regio een ijzersterke propositie in de Randstad. In het verlengde van deze kracht liggen gelijksoortige 

opgaven met Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Kaag en Braassem. Leidse regio en Duin- en 

Bollenstreek hebben veel baat bij gezamenlijk optreden in het versterken van economische 

topsectoren. Daarbij is de schaal van de Zuidvleugel wellicht nog interessanter. De Zuidvleugel is 

gebaat bij versmelting van Metropoolopgave, Provinciale opgave en de huidige Zuidvleugelagenda. 

De meer netwerkachtige samenwerking van de MRDH, met open inclusieve toegang voor partners, 

gecombineerd met de schaal en opgave van de Zuidvleugel, is nastrevenswaardig. Een alternatief is 

intensievere samenwerking van Leidse regio en Duin- en Bollenstreek met Haaglanden. De 

verwachting uit de analyse is dat Rijnstreek en Midden-Holland voor hun strategische opgaven zich 

meer tot elkaar zullen richten. De bestaande samenwerking op de 3 decentralisaties kan desondanks 

worden voortgezet op de schaal van Holland Rijnland. Evenals Omgevingsdienst, GGD en 

Veiligheidsregio is dit een praktische vorm die efficiënt bijdraagt aan de lokale doelen. 

De Amsterdamse metropoolregio biedt mogelijk kansen die verder onderzocht dienen te worden. 

Voor de toekomst van Holland Rijnland kan gedacht worden aan afdanken, afslanken en vernieuwen. 

Een keuze hiervoor hangt samen met keuzes op de hiervoor genoemde schaalniveau’s. Meest 

aansprekend is scenario van afslanken en vernieuwen. Een inrichting als koepelorganisatie met een 

zeer smal basispakket en veel ruimte voor plustaken lijkt reëel. Betrokkenheid en inzet van gemeenten 

is belangrijk. Opschaling door uitbreiding met nieuwe partners uit bijvoorbeeld Haaglanden worden 

niet afgewezen. 

 

Deze notitie is vooral bedoeld om het denken te stimuleren en wil vrijheid bieden in het afwegen van 

scenario’s. Daarom is in dit stadium afgezien van het formuleren van samenhangende scenario’s die 

toewerken naar een eindvisie. Dat is de volgende stap. 
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Inleiding 

 

Op het terrein van regionale samenwerking en bestuurlijke structuren van het Nederlandse 

binnenlands bestuur is veel aan de hand. Het lijkt erop dat werkelijk álle bestaande structuren herzien 

worden. Nieuwe bestuurlijke agenda’s worden gevormd en maatschappelijke opgaven worden 

opnieuw gedefinieerd. Op het moment dat alle gemeenten dit tegelijkertijd doen, kunnen we met recht 

spreken van ‘grote onrust of drukte’ en wellicht van een ‘transformatie’ van de wijze waarop wij in 

samenwerking openbaar bestuur zijn. Dit vraagt ook van Leiden en van de partners in de regio om 

visievorming en standpuntbepaling. Daarbij is deze notitie behulpzaam. 

 

Dit is een discussienotitie. Doel is dus om handvatten te bieden en een kennisbasis te leveren om 

verstandig na te kunnen denken over scenario’s: kansrijke en kansarme. Deze notitie bevat dan ook 

geen volledig afgewogen voorstel voor een visie. Wel heeft de vorming van deze notitie geleerd dat 

naarmate de hoeveelheid data toeneemt het juist steeds helderder wordt wat kansrijk is in regionale 

samenwerking. Wellicht dat de wet van innovatie geldig is, die leert dat innovatie vooral daar 

plaatsvindt waar reeds lang bestaande kennis opnieuw geordend wordt. 

 

Inhoud en structuur. Een veel gehoorde uitspraak bij het herzien van samenwerkingsverbanden is 

dat “we eerst de inhoud moeten bepalen en dan pas de structuur”, waarbij de spreker vooral tot 

uitdrukking wil brengen dat er bij voorkeur geen structuur uit moet komen, die niet zijn voorkeur heeft. 

Over de gewenste inhoud van samenwerking wordt vervolgens niet zoveel meer vernomen. Deze 

notitie wil die verstandige volgorde ‘eerst inhoud bepalen, dan de structuur’ juist ondersteunen. Van de 

ongeveer 70 pagina’s van deze notitie gaan er 50 over de inhoud van samenwerking. Gepoogd is een 

grondige analyse van de inhoudelijke opgaven van zeer veel partijen te maken waarmee Leiden zich 

op één of ander manier tot verhoudt. In hoofdstuk 4 worden nieuwe vormen van structuren en 

sturingsmanieren verkend. Pas in het laatste hoofdstuk (5) wordt door middel van scenario’s de 

vertaling gemaakt naar structuren van samenwerking. 

 

Leeswijzer. In hoofdstuk 1 vindt u de opzet van deze notitie beschreven met als kern een 

probleemstelling en deelvragen. Deze deelvragen vormen de basis van alle vervolghoofdstukken. 

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de Leidse opgaven die om regionale samenwerking vragen. Hoofdstuk 3 

beschrijft wat er om Leiden heen in de nabije en wijdere regio gebeurt dat raakt aan de Leidse 

opgave, dan wel wat juist geen verband hier mee heeft. Dit is een omvangrijk hoofdstuk geworden, 

waarin in negen blokken van samenhangende regio’s of gebieden een analyse wordt gegeven van 

relevante ontwikkelingen. In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de ‘manier’ van samenwerken. De 

laatste jaren ontstaan nieuwe inzichten hierover, die in hoofdstuk 4 worden verkend. Hoofdstuk 5 

tenslotte beschrijft een aantal denkbare scenario’s die voortkomen uit het combineren van de 

analyses van de hoofdstukken 2, 3 en 4. 
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Hoofdstuk 1 – Aanleiding, doelstelling, probleemstelling, opzet  

 

 

1.1 Aanleiding  

 

In het eerste kwartaal van 2012 vormde het Leidse college van B en W een visie op de ontwikkeling 

van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het college was van oordeel dat wanneer deze 

metropoolregio daadwerkelijk tot stand kwam, Leiden zou participeren in de pijlers Kenniseconomie en 

Cultuur. Per brief heeft het college de regiogemeenten in Holland Rijnland opgeroepen zich ook over 

deze ontwikkeling uit te spreken. Hieraan zijn enkele bestuurlijke bijeenkomsten gewijd. Deze 

discussie leidde tot het inzicht dat wanneer de grote projecten van de Holland Rijnland samenwerking 

zouden zijn afgerond, er niet meteen een vervolgagenda klaarligt die de samenwerkende gemeenten 

opnieuw voor tien jaar verbindt. Dit heeft geleid tot het opzetten van het project “Herprofilering en 

herpositionering Holland Rijnland”, ook wel ‘Kracht15’ genoemd. Aan de hand van de notitie “Spijkers 

met Koppen” worden alle gemeenten (raden en colleges) in het tweede kwartaal van 2013 

geraadpleegd over hun opvattingen met betrekking tot de strategische samenwerking in Holland 

Rijnlandverband.  

 

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013 in de gemeenteraad, heeft de raad bij motie 

(M120098/33, zie Bijlage 1) het college van B en W opgeroepen om te komen met een nieuwe Leidse 

visie op de regio en regionale samenwerking en hierbij de directe buren intensief te betrekken. De 

raad noemt in haar overwegingen de herziening van de samenwerking in Holland Rijnland, de 

ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het grote aantal gemeenschappelijke 

regelingen (al dan niet met openbare lichamen), kabinetsbeleid ten aanzien van schaalvergroting van 

gemeenten en het Bestuurskrachtrapport Leiden 2012.  

 

Naar aanleiding van deze twee concrete verzoeken is de voor u liggende notitie opgesteld.  

 

 

1.2 Doelstelling  

 

De doelstelling van deze notitie is primair het vormen en vaststellen van een Leidse visie op haar regio 

en regionale samenwerking, die richting geeft aan strategische keuzes bij het werken aan een sterke 

stad in een sterke regio. Het doel van deze notitie is ook het ordenen van en inzicht bieden in alle 

bouwstenen die bij het vormen van een visie betrokken moeten worden. Een derde doel is om ook 

gemeenten in de regio te faciliteren bij het inzichtelijke krijgen van kansrijke scenario’s voor regionaal 

samenwerken. 

Deze notitie gaat niet over alle gemeenschappelijke regelingen. In paragraaf 1.6 wordt dit toegelicht. 

 

 

1.3 Probleemstelling  

 

Welke samenwerking en samenwerkingsverbanden heeft Leiden nodig om haar maatschappelijke 

opgaven voor welzijn en welvaart in stad en agglomeratie duurzaam te borgen? Welke regio heeft 

Leiden nodig? Welke centrumstad heeft de regio nodig?  

 

Toelichting: We beginnen met ons denken bij de stad zelf, Leiden Stad van Ontdekkingen. De 

belangrijkste opgaven voor Leiden staan verwoord in de gelijknamige Ontwikkelingsvisie 2030. In de 

probleemstelling zijn ‘stad’ en ‘agglomeratie’ samengenomen. Enerzijds omdat Leiden zich 

medeverantwoordelijk weet voor het gehele stedelijke gebied, anderzijds omdat de stedelijke 

agglomeratie eenvoudigweg De Stad ís. De gemeentegrens is welbeschouwd niets meer dan een 

http://www.hollandrijnland.net/kracht-15/2013-04-15%20Spijkers%20met%20koppen%20discussienotitie%20versie%2008042013.pdf
http://www.hollandrijnland.net/kracht-15/2013-04-15%20Spijkers%20met%20koppen%20discussienotitie%20versie%2008042013.pdf
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gestolde abstracte denkbeeldige lijn die alleen scheiding maakt tussen bestuurlijke 

verantwoordelijkheden.  

 

 

1.4 Deelvragen  

 

Antwoord geven op de probleemstelling doen we vanuit de volgende deelvragen. Deze deelvragen 

vormen de basis voor de analysehoofdstukken in deze notitie. 

 

1. Voor welke opgaven staat Leiden waarbij de regio belangrijk is?  

Samenwerking is een middel, geen doel op zichzelf. De kracht van samenwerking wordt in belangrijke 

mate bepaald door de zelfbewustheid en doelgerichtheid van de deelnemende partijen. Aan de hand 

van de Ontwikkelingsvisie 2030, Leiden Stad van Ontdekkingen, de strategische programma’s zoals 

Kennisstad en Bereikbaarheid, de Sociaal-maatschappelijke structuurvisie, de recente economische 

analyses van Bureau Louter en het Bestuurskrachtrapport 2012 vindt uitwerking plaats van deze 

deelvraag. Alleen samenwerking die echt bijdraagt aan het realiseren van eigen en gezamenlijke 

doelen leidt tot bezielende samenwerking. Zie de uitwerking van deze vraag in hoofdstuk 2. 

 

2. Welke ontwikkelingen dienen betrokken te worden bij het denken over de toekomst van de regio?  

Het antwoord op deze vraag is een overzicht en uitwerking van alle actuele ontwikkelingen op het 

gebied van regionale samenwerking, zoals Holland Rijnland, metropoolregio’s, samenwerking Leidse 

regio, Zuidvleugel, regeerakkoord en regioagenda’s van buurgemeenten. De dynamiek op dit terrein is 

groot. In 2013 staan werkelijk alle structuren ter discussie. 

Een drijfveer voor samenwerking is niet alleen de eigen agenda. Leiden is een centrumstad met van 

oudsher belangrijke voorzieningen ten behoeve van een wijde regio. Bij de uitwerking van deze 

deelvraag gaat het dan ook om de rol die Leiden kan spelen bij het realiseren van opgaven van de 

regiopartners. Door deze positie kunnen regiogemeenten van Leiden verwachten een regiorol te 

spelen die niet direct voortvloeit uit de eigen agenda. Zie de uitwerking van deze vraag in hoofdstuk 3. 

 

3. Welke modellen en concepten zijn relevant bij het denken over samenwerking en regionale 

kracht? 

De laatste jaren zijn interessante nieuwe inzichten ontstaan die relevant zijn voor het denken over de 

wijze waarop overheden samenwerken. Onder de noemer van ‘netwerksamenwerking’ wordt 

geëxperimenteerd met nieuwe constructies die beter passen bij de behoefte aan flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen, effectiviteit en betrokkenheid. Bij de uitwerking van deze deelvraag wordt 

hieraan aandacht besteed. Zie de uitwerking van deze vraag in hoofdstuk 4. 

 

4. Welke scenario’s en denkrichtingen (op grond van de antwoorden op deelvragen 1-3) dragen bij 

aan een sterke stad in een sterke regio? 

Op grond van de antwoorden van de deelvragen 1 t/m 4 is voldoende informatie voorhanden om aan 

scenario’s en denkrichtingen te werken. Bij de beantwoording van deze deelvraag formuleren we eerst 

enkele uitgangspunten die zorgen voor enige afbakening. Vervolgens wordt gezocht naar slimme 

combinaties van opgaven, belangen en partijen. Zie de uitwerking van deze vraag in hoofdstuk 5. 

 

 

1.5 Relevante Leidse documenten en kaders: het huidige speelveld 

 

In de afgelopen vier jaar zijn diverse notities vastgesteld in college van B en W en/of gemeenteraad 

die richtinggevend of kaderstellend zijn bij het optreden van Leiden in de regio en bij regionale 

samenwerking. Het betreft in elk geval de volgende documenten, in chronologische volgorde: 

 Notitie Regionaal Partnerschap & Leiderschap (2009, ook wel ‘Bonbonnotitie’ genoemd) 

 Beantwoording raadsvragen Leiden en de Randstad (2011) 
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 Notitie Leiden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2012) 

 Leiden, Stad van Ontdekkingen. Ontwikkelingsvisie 2030 (2012) 

 Rapport Bestuurskrachtonderzoek Leiden (2012) 

 Notitie Sturen op Gemeenschappelijke regelingen (2013) 

 

 

1.6 Afbakening: niet alle gemeenschappelijke regelingen.  

 

In de Bonbonnotitie wordt onderscheid gemaakt tussen strategische en operationele samenwerking. 

Veel regionale samenwerking krijgt juridische inbedding in een gemeenschappelijke regeling. Wie de 

begroting of jaarrekening raadpleegt bij de paragraaf Verbonden Partijen ziet daar zeven 

gemeenschappelijke regelingen vermeld staan. Eén daarvan, Holland Rijnland, is een strategisch 

samenwerkingsverband. De anderen zijn vooral operationele samenwerkingsverbanden, die 

uitvoeringstaken voor de deelnemende gemeenten doen. Sommige samenwerkingsverbanden zijn bij 

wet verplicht, anderen zijn vrijwillig aangegaan.  

 

Andere strategisch belangrijke samenwerkingsverbanden zoals Zuidvleugel, Medical Delta, West 

Holland Foreign Investment Agency zijn geen gemeenschappelijke regelingen en dus niet zichtbaar in 

formele overzichten van Verbonden Partijen. Dat is best verwarrend. In de in paragraaf 1.1. genoemde 

raadsmotie wordt opgeroepen om het ‘grote aantal gemeenschappelijke regelingen’ te herzien. Voor 

zover deze vraag voortkomt uit het gebrek aan inzicht in de sturingsmogelijkheden van gemeenten ten 

aanzien van deze gemeenschappelijke regelingen, is recent de notitie “Sturen op 

Gemeenschappelijke Regelingen” gepresenteerd. Omdat dit thema alle gemeenten bezighoudt, is 

deze Leidse notitie inmiddels ook beschikbaar in een regionale versie. 

 

De zeven gemeenschappelijke regelingen die in begroting en jaarrekening zichtbaar zijn, staan 

hieronder opgesomd, voorzien van enige toelichtende informatie, zoals het aantal deelnemende 

gemeenten, en de doelstelling van het samenwerkingsverband. 

1. Holland Rijnland. Samenwerking van 15 gemeenten. Doel belangenbehartiging en gezamenlijke 

strategie- en beleidsontwikkelingen op de terreinen Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke ordening, 

Wonen, Natuur en Landschap, Economie, Sociale Agenda. Uitvoeringstaken: bureau Leerplicht, 

Collectief vraagafhankelijk vervoer. (Vrijwillig samenwerkingsverband) 

2. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Holland Midden (=GGD). 25 

gemeenten. Doel: bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welbevinden 

van de burgers in de regio in zowel reguliere als crisisomstandigheden en het beperken van de 

effecten van gezondheidsbedreigingen. (Wettelijk verplicht samenwerkingsverband. Doet ook 

aanvullende taken die door gemeenten vrijwillig zijn overgedragen.) 

3. Veiligheidsregio Hollands Midden. 25 gemeenten. Het doel van de veiligheidsregio is het 

verzorgen van een adequate organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, 

brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen of crises. (Wettelijk 

verplicht samenwerkingsverband met vastgestelde omvang) 

4. Gemeenschappelijke Vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei). 8 gemeenten. Voordeel 

behalen uit het gezamenlijk laten verwerken van het ingezamelde huisafval. Bevorderen van 

hergebruik goederen door middel van het kringloopbedrijf en recycling. (Vrijwillig 

samenwerkingsverband) 

5. Omgevingsdienst West-Holland. 12 deelnemende gemeenten (incl. Noordwijk dat binnenkort 

toetreedt), maar met een werkingsgebied van Holland Rijnland (waarvoor een zeer beperkt aantal 

taken wordt uitgevoerd). Ook de Provincie Zuid-Holland neemt deel. Uitvoering van de wettelijke 

taken, zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer en de Wet 

bodembescherming (met name bouwstoffenbesluit), en advisering van de deelnemende 

gemeenten bij de uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid. 
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(Wettelijk verplicht samenwerkingsverband, maar vorm is vrij, ook vrijwillig aanvullende taken in 

ondergebracht) 

6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). 6 gemeenten en Hoogheemraadschap. 

Doel: heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen en 

uitvoering wet waardering onroerende zaken. Ook Katwijk zal zich bij deze samenwerking 

aansluiten en Leiderdorp overweegt dit. (Vrijwillig samenwerkingsverband) 

7. Servicepunt71. 4 gemeenten. Doel: samenwerken op gebied van bedrijfsvoering: financiën, hrm, 

inkoop, ict, juridische zaken en (voor Leiden en Leiderdorp) facilitaire zaken. (Vrijwillig 

samenwerkingsverband). 

 

 

1.7 Betrekken buurgemeenten, een procesvraag. 

 

De in paragraaf 1.1 vermelde raadsmotie roept het college van B en W op om bij de opstelling van een 

nieuwe Leidse visie op regionale samenwerking de directe buren intensief te betrekken. Deze voor u 

liggende notitie is nog vooral tot stand gekomen door deskresearch en het analytisch benaderen van 

een grote hoeveelheid schriftelijke bronnen. Daar zijn nog weinig buren aan te pas gekomen. De 

doelstelling van deze notitie is om een goede discussie juist mogelijk te maken. Zo is niet zomaar een 

analyse van de Leidse opgaven gemaakt, maar ook een analyse van alle buurgemeenten en hun 

buren. Dit document wil eraan bijdragen dat gedachtevorming en visievorming gebaseerd worden op 

een kennisbasis. Deze basis is breed, complex, best lastig toegankelijk en het gaat om heel veel 

informatie. Met deze notitie kan zomaar de gedachte ontstaan dat het toch nog wel overzichtelijk is.  

 

Met deze analysebasis wordt het beter mogelijk om met onze buren het gesprek aan te gaan. Het is 

immers mogelijk om samenhangende scenario’s te ontwikkelen vanuit bij allen bekende informatie. 

Door het gesprek aan te gaan over deze scenario’s, deze aan te vullen met lokale politieke 

afwegingen, ze te wegen op kansen en bedreigingen én te waarderen al naar gelang een te bereiken 

doel zwaarder of minder zwaar weegt, zal binnen afzienbare tijd een eigen visie ontstaan die geheel 

samenhangt met de keuzes van de buren. Met het vrijgeven van dit discussiedocument begint dus het 

gesprek. 
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Hoofdstuk 2 – Analyse – De opgaven van Leiden & Welke partners zijn nodig? 
 

 

2.1 Inleiding 

 

De eerste deelvraag is: Voor welke opgaven staat Leiden waarbij de regio belangrijk is? 

Samenwerking is een middel, geen doel op zichzelf. De kracht van samenwerking wordt in belangrijke 

mate bepaald door de zelfbewustheid en doelgerichtheid van de deelnemende partijen. Aan de hand 

enkele kerndocumenten vindt in dit hoofdstuk uitwerking plaats van deze deelvraag. Alleen 

samenwerking die echt bijdraagt aan het realiseren van eigen en gezamenlijke doelen leidt tot 

bezielende samenwerking.  

 

 

2.2 Welke opgaven kent Leiden? 

 

Het kompas van Leiden bij het nemen van strategische beslissingen in de Ontwikkelingsvisie 2030, 

Leiden Stad van Ontdekkingen (2004, herzien 2012). Deze visie is richtinggevend voor twee 

structuurvisies, de Ruimtelijke Structuurvisie 2025 (2009) en de Sociaal-maatschappelijke 

Structuurvisie “Leven in Leiden” (2012). Deze structuurvisies geven op hun beurt richting aan 

kaderstellende beleidsstukken voor specifieke onderwerpen, zoals bereikbaarheid, cultuur, economie 

en wonen. Het bestuurkrachtonderzoek uit 2012 bevat eveneens belangrijke uitspraken over zowel de 

opgaven voor Leiden, als de wijze waarop deze met regiopartners gerealiseerd zou moeten worden. 

 

2.2.1 Ontwikkelingsvisie 2013. Leiden, Stad van Ontdekkingen 

De Ontwikkelingsvisie bevat twee kernthema’s op pijlers: Internationale Kennis 

en Historische Cultuur. Leiden wil maximaal gebruik maken van de kwaliteiten 

waarover de stad beschikt.  

 

Internationale kennisstad. De keuze voor kennisstad betekent dat Leiden 

initiatieven steunt die bijdragen aan een klimaat waarin kennis goed gedijt en 

kenniswerkers en studenten zich thuis voelen. Samenwerking is hierbij een 

kernwoord. Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en 

overheid. Voorbeelden hiervan zijn Bio Science Park Foundation, Leiden Communicatiestad, Medical 

Delta, Holland Space Cluster, maar ook de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft 

en Rotterdam. 

De verdere ontwikkeling van het Bio Science Park, meer kennisvalorisatie, starten van nieuwe 

bedrijvigheid, zowel binnen als buiten de life science-sector zijn gezamenlijke opgaven. Het Bio 

Science Park moet in 2030 hét toonaangevende life-science park van Europa zijn. Deze pijler heeft 

gedetailleerde uitwerking gekregen in het Programma Kennisstad. 

 

Historische cultuur. De historische binnenstad is het hart van Leiden en Leidse regio. Versterking 

hiervan is gewenst, zodat Leiden meer bezoekers trekt, die meer besteden en de stad hoger 

waarderen. Het Programma Binnenstad bevat een groot aantal inspanningen die ertoe moeten leiden 

dat Leiden in 2017 de verkiezing van ‘beste binnenstad van Nederland’ wint. Cultuur levert een 

belangrijke bijdrage aan deze doelstelling. De combinatie cultuur, horecabezoek en winkelen moet 

van Leiden een plek maken waar je graag komt. Musea, muziek, theater, festivals en nieuwe 

verbindingen tussen kennis en de stad en tussen onderwijs en cultuur dragen hieraan bij. Belangrijke 

ontwikkellocaties zijn singelpark, cultuurkwartier, winkelgebied en stationsgebied. 

 

Randvoorwaarden. Bereikbaarheid van de stad is een cruciale randvoorwaarde om te kunnen 

floreren als internationale kennisstad en met historische cultuur. Lokale en regionale infrastructuur 

dient verbetert te worden. Investeren in OV, regionale fietsroutes, weren van doorgaand verkeer door 
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de binnenstad en bundeling van doorgaand verkeer op hoofdroutes zijn opgaven die samen met 

partners in de regio ter hand dienen te worden genomen. 

Regiorol. Leiden wil een sterke regiorol vervullen met voorzieningen die aansluiten op de wensen van 

eigen bewoners en die van regiogemeenten. Balans tussen centrumvoorzieningen en voorzieningen 

in regiogemeenten is nodig. Het Leidse ideaalbeeld is regionale samenwerking in een sterke 

netwerkstad van vijf gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) die 

vanuit een zelfstandige positie zo veel en zo intensief mogelijk samenwerken. 

 

2.2.2 Bestuurskrachtonderzoek Leiden 2012 

Medio 2012 is het Eindrapport Bestuurskrachtonderzoek Leiden 2012 opgeleverd. De aanbevelingen 

voor verbetering van de Leidse bestuurskracht geven richting aan de inspanningen voor de komende 

jaren. De belangrijkste (kritische) conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op regionale 

samenwerking zijn: 

 

Strategisch-visionair vermogen: De focus van de gemeente Leiden op inhoud en ambitie is wel 

versterkt, maar de vertaalslag naar het dagelijks en operationeel proces is nog moeizaam. De 

speerpunten van de stad moeten meer zichtbaar zijn in het handelen op alle niveaus van de 

organisatie. De hoofdkeuzes ‘waar staat Leiden voor’ dienen duidelijker gecommuniceerd te worden 

en consequent worden nageleefd. Als Leiden een ‘betrouwbare overheid’ wil zijn, dient de 

bestuurskracht op dit punt te verbeteren. Dit kan door meer tijd te besteden aan de ‘vlaggenschepen’, 

de beeldbepalende dossiers die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de stad. Ook het werken met 

scenario’s en alternatieven dient meer tot de standaard werkwijze te behoren als wij tot verbetering 

willen komen. Het vormen van één agglomeratiestrategie samen met partners is een derde 

aanbeveling, waarbij versterking van de eigen strategische kern in de organisatie eveneens aandacht 

behoeft. 

 

Interactief-relationeel vermogen: Een goede relatie met de partners in de regio is cruciaal voor het 

bereiken van belangrijke doelen. De verhouding met de regiogemeenten staat echter onder druk. De 

regio verwacht een centrumstad die zich verantwoordelijk weet voor het regionale belang, een 

leiderschapsrol op zich neemt in het maken van vitale coalities en haar partners erbij betrekt. Een 

belangrijke aanbeveling is om veel meer te focussen op de samenwerking in de Leidse regio/ 

stedelijke agglomeratie. Als Leiden een ‘betrokken overheid’ wil zijn, dient de bestuurskracht op dit 

punt te verbeteren. Helderheid bieden waarvoor en voor wie Leiden relevant wil zijn, het versterken 

van samenwerkingsgedrag en het tonen van leiderschap bij de hercontractering van de samenwerking 

in Holland Rijnland zijn mogelijkheden om de bestuurskracht op dit punt te versterken. Daarnaast 

verdient het aanbeveling te zoeken naar versterking van het bestuur op de schaal van de Leidse 

regio.  

 

Verbetering van de bestuurskracht is geen vrijblijvende keuze. De belangrijkste ‘assets’ van de stad 

staan onder druk en zijn steeds meer onder druk komen staan. De strategische kerndossiers zoals 

Universiteit/LUMC, Bio Science Park, Leiden Kennisstad, Binnenstad en Bereikbaarheid als 

sleutelfactoren voor de economische ontwikkeling van stad en regio vereisen een doortastende, 

consequente en gezamenlijke aanpak van de gemeenten Leiden met haar strategische partners. Een 

matige of slechte relatie met partners is een bedreiging voor de stedelijke ontwikkeling. 

 

Het bestuurskrachtonderzoek heeft een belangrijke impuls gegeven aan de regionale samenwerking. 

Dat de wijze waarop Leiden de achterliggende jaren is omgegaan met belangrijke regiodossiers tot 

verslechterde relaties heeft geleid, werd zeker bestuurlijk en ambtelijk gevoeld. Door deze 

verhoudingen ontstond een soort handelingsverlegenheid. Daarom heeft de sterke roep vanuit 

regiogemeenten en partners in de stad om hernieuwd regionaal leiderschap stroomversnelling 

gebracht in een zelfbewuster optreden van de centrumstad. 
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2.2.3 Ruimtelijke Structuurvisie Leiden  

Hierin staan de ruimtelijke ambities die voortvloeien uit Leiden Stad van Ontdekkingen. Speerpunten 

zijn: Programma Binnenstad, Bio Science Park, Stationsgebied. Daarbinnen zijn vier kansrijke 

gebieden aangemerk: 

- 2
e
 schil Bio Science Park met als meest prominente plek het Stationsplein; 

- Humanities Park: de strook tussen Witte Singel/Doelencomplex en Rapenburg in de 

Academie- en Pieterswijk voor clustering onderzoeksinstituten; 

- Verdere uitbouw juridisch cluster rond nieuwe rechtenfaculteit in Kamerlingh Onnes; 

- Creatieve economie in de Noordoostelijke schil van de binnenstad (Meelfabriek) 

Voor bereikbaarheid zijn van belang: Hoogwaardig OV, Stedenbaan en Rijnlandroute. 

 

2.2.4 Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 

Dit is de sociaal-maatschappelijke tegenhanger van de ruimtelijke structuurvisie. Ook deze is afgeleid 

van de Ontwikkelingsvisie. Drie hoofdopgaven zijn in deze visie gesteld: investeren in de 

aantrekkelijke stad, investeren in het versterken van de arbeidsmarkt, en ‘iedereen doet mee’. In dit 

kader wordt ook ingegaan op de veranderende rol van de gemeente: 

- Samenwerking in diverse (regionale) samenwerkingsverbanden 

- Uitwisseling van kennis 

- Verdeling van voorzieningen ook over de gemeentegrenzen heen 

- Gemeente geeft de richting aan, biedt ruimte aan anderen, heeft vertrouwen in partners, zorgt 

ervoor dat partners vertrouwen hebben in de gemeente 

- Gemeente vervult regierol. 

 

2.2.5 Programma Kennisstad 

“Kennis” is één van de pijlers van de Ontwikkelingsvisie. In 2012 is hiervoor een apart programma 

opgesteld met daarin een groot aantal doelen en activiteiten. Doel is de kennisinstellingen in de stad 

in staat stellen optimaal te kunnen floreren en de stad maximaal voordeel te laten hebben van de 

aanwezigheid van die kennisinstellingen. Het programma omvat zes programmalijnen: 

1. Kennisvalorisatie, ondernemingskwaliteit en acquisitie.  

2. Aantrekkelijke studentenhuisvesting en woonmilieus. 

3. Kennis en cultuur. 

4. Zorg- en gezondheidsinnovatie/ sociale innovatie. 

5. Internationale branding en marketing. 

6. Voortreffelijk onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. 

Elke programmalijn is uitgewerkt in een groot aantal inspanningen. Ten aanzien van programmalijn 1 

geldt dat hierin gezamenlijk opdrachtgeverschap met de Universiteit Leiden plaatsvindt. Dit heeft 

inmiddels geleid tot een gezamenlijk onderzoek naar kansrijke economische cluster in Leiden. Begin 

2013 is daartoe het rapport “Waardeschepping met Kennis. Clusterfactoren en valorisatie in Leiden” 

opgeleverd. 

 

2.2.6 Economie071 

‘Een strategisch tussen de Noordvleugel en Zuidvleugel van de Randstad gelegen, 

zeer kennisintensieve, zeer dichtbebouwde regio met een hoge 

woonaantrekkelijkheid, een gemiddelde economische kracht met een uitgesproken 

economisch profiel, een hoog welvaartsniveau en suburbane trekjes’. Zo wordt de 

Leidse regio samengevat in het rapport “Geef kennis de ruimte. De economie van 

de Leidse regio doorgelicht”. Dit rapport van Bureau Louter schetst een zeer 

gedetailleerd beeld van de economische toestand van de Leidse regio, waarbij 

deze vergeleken wordt met vergelijkbare regio’s in Nederland en waarbij Leiden 

vergeleken wordt met soortgelijke centrum- en kennissteden. Op grond van de 

http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank/3999-M12%20032%20Geef%20Kennis%20de%20Ruimte.pdf
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analyse in dit rapport werken de regiogemeenten aan een gezamenlijke Economische Agenda, die 

medio 2013 gereed zal zijn. 

 

De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van ons land, gemeten naar gemiddeld 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking én het type banen in de agglomeratie. Deze sterke 

uitgangspositie is niet onbedreigd. Andere kennisregio’s binnen en buiten Europa trekken namelijk ook 

aan talent. De beschikbare ruimte voor kennis en andere werkgelegenheid is schaars en duur. 

Bepaalde sectoren wijken uit naar de periferie van de Randstad of hebben juist een uitgesproken 

voorkeur voor meer metropolitaanse milieus. De werkeloosheid is nog laag, maar het verschil met het 

nationaal gemiddelde wordt kleiner. Een toppositie vraagt om onderhoud, om beweging die de regio 

voorbereid op de toekomst.  

 

Het rapport van Louter beschrijft drie bedreigingen die de regio uitdagen tot actie. De eerste 

bedreiging is de verslechtering van de economie in de Haagse regio. De werkgelegenheidsfunctie in 

deze regio ontwikkelt zich al vele jaren minder gunstig. De verwachting is dat dit doorzet. Ook 

bezuinigingen in de zorgsector, een sterk cluster in de Leidse regio, is een aandachtspunt.  

De tweede bedreiging is de afnemende groei van het bevolkingsaanbod. Dit gaat samen met een 

toenemende vraag naar hoger opgeleiden. Het behouden van afgestudeerden in en voor de regio is 

een belangrijke opgave. De hoge woonaantrekkelijkheid is hierin een troef. Aandacht zal ook uit 

moeten gaan naar uitbreiding van kennisintensieve bedrijvigheid in de regio. 

De derde bedreiging is de zeer schaarse beschikbare ruimte in de regio. Alleen aan de oostzijde van 

de regio is nog ruimte, de rest is postzegelplanologie. In een dichtbevolkte regio als de Leidse regio is 

het van groot belang dat er een door de gemeenten gezamenlijk gedragen visie op de ruimtelijke 

ontwikkeling op lange termijn bestaat, waarbij voor sommige onderwerpen binnen de regio 

oplossingen gezocht kunnen worden en voor andere in samenwerking met aangrenzende regio’s.  

 

De gezamenlijke ambitie van de vijf gemeenten in de Leidse regio is als volgt geformuleerd: De Leidse 

regio wil een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio’s met life sciences & health als 

sleutelsectoren en spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf in 

termen van nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe markten. Langs de volgende lijnen wordt 

momenteel aan een Economische Agenda gewerkt: 

1. Versterken van de economische structuur van de Leidse regio met focus op sleutelsectoren, 

slimme cross-overs en verbinding met de brede economie. 

2. Stimuleren van ondernemerschap, innovatie en een impuls geven aan starters die willen 

wortelen in de regio plus de opschaling van business. 

3. Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zodat er ook straks voldoende en 

gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn in kennis, productie en dienstverlening. 

4. Aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat van de Leidse regio, door te zorgen voor een 

complementair aanbod van ruimte voor bedrijven en kantoren, verbeteringen in de 

bereikbaarheid die nodig zijn om de economie te laten floreren en het toevoegen van 

ruimtelijke kwaliteit en voorzieningen op de knopen van het stedelijk netwerk. 

5. Creëren van een scherper profiel van de regio, dat bijdraagt aan het vinden en binden van 

bedrijven, bezoekers, bewoners en bollebozen: regiomarketing en acquisitie. 

 

2.2.7 Decentralisaties Sociaal domein 

In het sociaal domein verandert veel.  Het rijk heeft drie grote decentralisaties op het sociaal domein 

aangekondigd: begeleiding AWBZ, transitie Jeugdzorg (naast passend onderwijs) en de Wet Werken 

naar Vermogen. Het rijk kiest voor sturing dichtbij de burger en verwacht van gemeenten dat zij in 

staat zijn de kanteling echt vorm te geven en te verbinden met het terugdringen van de zorgkosten. 

 

Hier ligt een enorme opgave waar heel veel partijen bij betrokken zijn: zorgaanbieders, 

welzijnsorganisaties, scholen, cliëntorganisaties, werkgevers, sociaal ondernemers, woningcorporaties 

etc. Alles moet bovendien met veel minder geld, en dat kan alleen als we tot echte innovaties komen. 

http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/grote-belangstelling-voor-plannen-sociaal-domein/6353/
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Vooral door meer integraal te werken, dichtbij de burger, ontspecialiseren en bundelen van 

voorzieningen (naast of na elkaar) is nog veel verbetering mogelijk. Ook valt te denken aan het 

benutten van samenwerking met kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en andere 

overheden om de vereiste transities en belangrijke innovaties van de grond te krijgen. Belangrijke 

verandering voor elke gemeente is dat er (intern en extern) nieuwe verbindingen gemaakt moeten 

worden. Bijvoorbeeld de verbinding tussen de "keten" van werk en inkomen en de zorg of tussen het 

schoolmaatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook financiële stromen moeten met elkaar worden 

verknoopt. Een belangrijk deel van de vernieuwing zal plaats moeten vinden binnen de gemeenten 

zelf: het wijk- en buurtgericht organiseren van de ondersteuning en hulpverlening. Daarna(ast) moet 

aansluiting gezocht worden bij de tweede lijn, die vaak regionaal georganiseerd is. Dit geldt ook voor 

de centrumvoorzieningen onder andere in de opvang. Deze zijn meestal de verantwoordelijkheid van 

de stad Leiden. Preventie en nazorg zijn de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten. Het 

is gewenst dat preventie en nazorg worden afgestemd op de centrale voorzieningen en omgekeerd.  

Hierbij is ook een relatie met het toewijzingsbeleid van woningen. 

 

Vanaf het begin van de discussie over de grote decentralisatieopgaven heeft Leiden met de Holland 

Rijnlandgemeenten gekozen voor een gezamenlijke aanpak onder de paraplu van de Sociale Agenda 

van Holland Rijnland. De keuze om regionaal samen te werken is vooral pragmatisch. Door samen te 

werken en taken te verdelen verhoogt de kwaliteit en de effectiviteit, en realiseren we schaalvoordelen 

en verlagen de kosten.  

De meerwaarde van samenwerking in de regio is op dit moment ook het delen van visies en 

strategieën en bezien waar je elkaar kunt inspireren en versterken, bijvoorbeeld middels het delen van 

visienota’s, aanpakken t.a.v. indicatiestelling en aanbestedingskennis. Op basis daarvan wordt 

bekeken op welke onderwerpen slimme samenwerking mogelijk is. Kennisdeling zal in de toekomst, 

meer dan nu het geval is, moeten leiden tot concrete samenwerking die efficiëntie en effectiviteit met 

zich meebrengt. 

 

2.2.8 Verantwoordelijke Centrumstad 

Grote steden vervullen in hun omgeving een centrumrol. Dat is een universeel gegeven en ook van 

alle tijden. Deze centrumfunctie heeft verschillende gedaanten: 

In de eerste plaats is die centrumrol zichtbaar in de aanwezigheid van voorzieningen, zoals voortgezet 

onderwijs, MBO en HO, grootschalige voorzieningen voor zorg en gezondheid, musea, kunst & 

cultuur, kennis & innovatie, sport, recreatie en leisure en onderscheidende detailhandel. De stad als 

dienstenknooppunt voor een grote regio. Om deze voorzieningen in stand te kunnen houden en te 

verbeteren, zijn bezoekers uit de regio nodig.  

In de tweede plaats is de centrumrol zichtbaar in het OV-knooppunt dat Leiden is voor de regio. Het 

Centraal Station is dé toegangspoort voor de Leidse regio en groter naar de Randstad. Snelle 

bereikbaarheid van dit station is dan ook van groot belang om deze functie waar te kunnen blijven 

maken. Het station en directe omgeving dragen in belangrijk mate bij aan het al dan niet 

toonaangevend een aantrekkelijk zijn van Leiden voor een grote regio. 

In de derde plaats bestaat de centrumrol eruit dat Leiden directe financiering ontvangt van ministeries 

ten behoeve van het in stand houden van regiovoorzieningen, zoals RMC-functie, sommige WMO-

taken e.d. Het is de verantwoordelijkheid van Leiden over de aanwending van deze middelen in 

overleg met regiopartners te treden.  

Een vierde opvatting over centrumfunctie heeft betrekking op houding en gedrag. Dit is de wijze 

waarop het Bestuurskrachtonderzoek 2012 over centrumfunctie spreekt. Gemeenten in de regio, in 

het bijzonder de Leidse regio, verwachten van Leiden een voortrekkersrol op allerlei terreinen. Vooral 

in het richting geven aan een gezamenlijke koers van de agglomeratie en het vasthouden aan 

gemaakte afspraken. Tot nog toe is Leiden daarin maar gedeeltelijk geslaagd. De regio vraagt 

leiderschap in de wijze waarop de regio zich kan voorbereiden op de toekomst, waarop betekenisvol 

kan worden geanticipeerd op maatschappelijke uitdagingen die we alleen gezamenlijk het hoofd 

kunnen bieden. Leiden staat voor de opgave zich te profileren van een stad die een probleem ís, naar 

een stad die de oplossing biedt voor problemen.  
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Het sleutelwoord voor een regionale leiderschapsrol is ‘kwaliteit’. Kwaliteit van mensen en middelen. 

Door zijn omvang en salarisbouwwerk kán Leiden talent aantrekken en vasthouden, in tegenstelling 

tot de regiogemeenten die veel meer moeite hebben om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken, 

of lang vast te houden. Leiden kan zich als ambitie stellen om denkkracht te leveren voor de regio. 

Leiden als stad van kennis krijgt zo een extra dimensie. Om gezaghebbend te kunnen spreken en op 

te treden in de regio is deze kwaliteitsinbreng bepalend en onderscheidend. Op deze wijze zal aan 

Leiden ook meer gegund worden die verantwoordelijke centrumstad te zijn. 

 

2.2.9 Europese strategie 

Leiden ziet Europa als een zeer relevant schaalniveau voor het realiseren van opgaven op het terrein 

van kenniseconomie. Leiden werkt mee aan diverse Europese programma’s. Samenwerking op 

Europese schaal is zowel gericht op fondsen verwerving als het delen van kennis en ervaringen door 

het onderhouden van netwerken. Het samenwerkingsverband Medical Delta is door de EU het 

predicaat verleent van ‘Region of Knowledge’, een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de 

omvangrijke budgetten van het Europese Kaderprogramma, straks Horizon2020. 

 

EFRO. Op dit moment wordt veel energie gestoken in de het nieuwe beleidskader voor EFRO/ 

structuurfondsen in Nederland 2014-2012. Hiertoe werken we samen op het niveau van de Randstad. 

De nieuwe EFRO prioriteiten zijn Innovatie (Smart Specialisation Strategy/S3), Koolstofarme 

economie, MKB en Stedelijke luik (G4). Het verwachte budget voor landsdeel West is 180 miljoen 

euro. Verdeling hiervan vindt plaats volgens het programma Kansen voor West II. Het benutten van 

deze fondsen is veelal alleen mogelijk door het indienen van grootschalige samenwerkingsprojecten 

met veel impact voor de economische ontwikkeling van de regio. 

 

Horizon2020. Horizon 2020 is het nieuwe Europese financieringsprogramma voor onderzoek en 

innovatie, dat de opvolgers van bestaande onderzoek- en innovatiefinancieringen, zoals het Zevende 

kaderprogramma, CIP en EIT, samenbrengt in één programma. Met 

een voorgesteld budget van 80 miljard euro moet Horizon 2020 het 

makkelijker maken voor onderzoekers en instellingen om financiering 

te verkrijgen en om goede ideeën op de markt te brengen. 

Vereenvoudiging in programmastructuur. In grote lijnen is het 

nieuwe programma erop gericht om de Europese financiering van onderzoek- en innovatieprojecten 

eenvoudiger te maken dan tot nu toe het geval is. Deze vereenvoudiging moet zowel in de 

programmastructuur als in de regels voor deelname terugkomen. Verder moet Horizon 2020 een 

instrument zijn dat innovatie aanmoedigt, onderzoekssamenwerking met derde landen bevordert en 

de Europese onderzoeksruimte (ERA) versterkt. Als laatste wil de EC met het nieuwe programma 

jonge en veelbelovende wetenschappers van adequate financiering voorzien. Om dit allemaal te 

bereiken richt Horizon 2020 zich op drie prioriteiten met Europese meerwaarde die aansluiten bij de 

Strategie voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation 

Union. De prioriteiten of pijlers zijn Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges. 

 

Excellent Science is er op gericht om excellente wetenschap te bevorderen en om van Europa een 

aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste wetenschappers.  

Industrial Leadership heeft tot doel om Europa meer aantrekkelijk te maken voor bedrijven om te 

investeren in onderzoek en innovatie. Bovendien moet deze prioriteit het groeipotentieel van Europese 

bedrijven ondersteunen en van de Europese industrie - waaronder nadrukkelijk ook organisaties uit 

het midden en kleinbedrijf - world leading bedrijven maken. 

Societal Challenges brengt hulpmiddelen en kennis samen op uiteenlopende gebieden en disciplines 

om gehoor te geven aan de beleidsprioriteiten van Europe 2020. De onderscheiden uitdagingen voor 

Europa zijn hierbij: 

 Health, demographic change and wellbeing; 
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 Food security, sustainable agriculture and the bio-economy; 

 Social, clean and efficient energy; 

 Smart, green and integrated transport; 

 Climate action, resource efficiency and raw materials; 

 Inclusive, innovative and secure societies. 

 

Naast deze prioriteiten zijn in Horizon 2020 nog belangrijke rollen te onderscheiden voor het Europees 

Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) waarin excellent onderzoek, onderwijs en innovatie 

gecombineerd worden, voor het Joint Research Centre (JRC) en voor onderzoek naar nucleaire 

energie (EURATOM).  

Budgetverhoging. Met een budgetvoorstel van 80 miljard euro (in 2011 prijzen; in 2020 voor inflatie 

gecorrigeerde prijzen: 87.7 miljard), laat de EC zien dat onderzoek en innovatie de nodige aandacht 

en dus ook de nodige financiering behoeven. In het budgetvoorstel is de volgende verdeling 

aangebracht: 

 Excellent Science: 24,6 miljard euro. 

 Industrial Leadership: 17,9 miljard euro. 

 Societal Challenges: 31,7 miljard euro. 

 European Institute of Innovation and Technology (EIT): 2,8 miljard euro. 

Vereenvoudiging. De Europese Commissie lijkt zich zeer bewust, dat om excellente onderzoekers en 

innovatieve bedrijven bij het nieuwe onderzoek- en innovatieprogramma te betrekken, een behoorlijke 

vereenvoudiging van het programma een absolute vereiste is. Zo worden in Horizon 2020 lastige 

obstakels weggenomen die voorheen de toegang tot onderzoeksfinanciering belemmerden, worden 

de administratieve kosten van de deelnemers verminderd en vindt er vereenvoudiging plaats door “to 

decrease the financial error rate”.  

 

Betekenis. De uitvoerige weergave van met name deze onderzoeksbudgetten dienen nog een ander 

doel dan informatieverschaffing. Over het algemeen bevatten de Europese beleidslijnen en kaders de 

lange termijndoelen die op termijn hun weerslag krijgen in nationaal en regionaal beleid. Thema’s als 

Societal Challenges en Industrial Leaderschip zijn nu al voor kennisinstellingen die aanspraak willen 

gaan maken vanaf 2014 op deze fondsen bepalende onderwerpen. Overheden dienen daarin mee te 

bewegen. De vertaling van het begrippenapparaat naar concreet zichtbare maatschappelijke projecten 

is dan ook een belangrijke opgave. Dat kan geen gemeente alleen. Samenwerking is niet wenselijk, 

maar noodzakelijk.  Alleen grootschalige verzoeken, liefst internationaal, maken kans op honorering. 

In deze notitie wordt de doorwerking bijvoorbeeld al zichtbaar in de aanpak van de nieuwe provinciale 

structuurvisie (par. 3.2.7), waar nieuwe thema’s als energie, water (veiligheid, kwaliteit, drinkwater) en 

klimaatverandering richting gevend worden voor het nieuwe beleid. De provincie Zuid-Holland is een 

belangrijke samenwerkingspartner in het Leidse optreden in Europa. 

 

 

2.3 Welke partners zijn nodig?  

 

Eén van de basisvermogens waarover een overheid (bestuur, organisatie) moet beschikken is het 

interactief-relationeel vermogen. Het bestuurskrachtrapport besteed daar voldoende aandacht aan. 

Leiden heeft partnerschap nodig van regiogemeenten: dorpen en steden die zich 

medeverantwoordelijk weten voor het realiseren voor (onderdelen van) bovenstaande opgaven. 

Gemeenten die vanuit hun eigen kwaliteiten toegevoegde waarde zien in het verbinden van elkaars 

kracht. Leiden heeft partners nodig die het profiel van kennisstad willen benutten om samen 

kennisregio te zijn, die hun lokale kwaliteiten willen verbinden aan al datgene dat in de voorgaande 

paragrafen is weergegeven als grote maatschappelijke opgaven. Partners die de massa van de 

aanwezige specialisatie vergroten, aanvullende economische pijlers leveren waarmee cross-overs 

mogelijk zijn, die aanvullende kwaliteiten leveren waarover de stad onvoldoende beschikt 

(woonkwaliteit, ruimte voor recreatie, internationale scholen voor basis- en voortgezet onderwijs). 
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Leiden heeft ook partners nodig die gunnen. Regiogemeenten die samen met Leiden trots kunnen zijn 

op hun prachtige binnenstad, die zich verbonden weten met internationale furore van het 

wetenschapscluster, de museale rijkdom en simpelweg het gegeven dat de meeste reuring in de regio 

nu eenmaal zichtbaar is in dat historische hart van de regio. Een leiderschapsrol moet gegund 

worden, anders wordt het zeer lastig deze waar te maken.  Alle grote steden kampen met een 

problematische verhouding met hun buurgemeenten, die zich laat formuleren als een combinatie van 

trots en afgunst. Goede en intensieve samenwerking op veel terreinen draagt er aan bij dat de 

positieve gevoelens gaan overheersen. 

 

 

2.4 Conclusie 

 

Elke gemeente kent een groot aantal opgaven binnen een breed spectrum van maatschappelijke 

terreinen. Een deel van deze opgaven kan alleen of vooral door middel van regionale samenwerking 

worden gerealiseerd. Het betreft meestal de grote strategische opgaven, dan wel de opgaven die 

meerdere gemeenten gemeenschappelijk hebben. Anderzijds kan het gaan om problemen of 

knelpunten die een gemeente niet zelfstandig kan oplossen, maar waar een regionale aanpak wel het 

juiste middel kan zijn. In de derde plaats komen regionale opgaven voort uit een lokaal vraagstuk 

waarvan de aanpak een regionale impact heeft en dus afstemming en overleg behoeft. 

 

De in dit hoofdstuk geanalyseerde documenten geven een goed inzicht in de regionale opgaven van 

Leiden. Die zijn omvangrijk en velerlei. Dit begint bij de kernthema’s uit de Ontwikkelingsvisie: Leiden 

als internationale kennisstad met een onderscheidende cultuur-historische binnenstad. Beter is 

wellicht te spreken van een kennisregio: het geheel van de stedelijke agglomeratie (en daarbij kan ook 

een groot deel van Holland Rijnland gerekend worden) biedt dat interessante vestigingsklimaat voor 

kennisbedrijven, kenniswerkers en studenten. In voorgaande analyse is al geconstateerd dat de 

strategische kerndossiers zoals Universiteit/LUMC, Bio Science Park, Leiden Kennisstad, Binnenstad 

en Bereikbaarheid als sleutelfactoren voor de economische ontwikkeling van stad en regio een 

doortastende, consequente en gezamenlijke aanpak vereisen van de gemeenten Leiden met haar 

strategische partners. Het voorbeeld van Economie071 en het 3D-project illustreert dat deze 

gezamenlijkheid breed herkend wordt en dat ieder met en vanuit zijn eigen kwaliteiten waarde 

toevoegt aan het geheel. Dat maakt samenwerken ook leuk. 

 

Een aantrekkelijke stad is niet een Leidse opgave sec. De sterke troeven van Leiden dienen ook de 

trots van de regiogemeenten te zijn. Want de welvaart en identiteit van alle buurgemeenten worden in 

sterke mate bepaald tot datgene dat Leiden als centrumstad biedt, en andersom. Interessant is nu te 

weten welke partijen ook partner kunnen en willen zijn in het mooier maken van de wereld. Daartoe is 

een analyse gemaakt in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 3 – Analyse  - Verkenning van de omgeving  - wat is er aan de hand?  

 

 

3.1 Inleiding. 

 

Wat is er aan de hand in regioland? De deelvraag in paragraaf 1.4 luidt: Welke ontwikkelingen dienen 

betrokken te worden bij het denken over de toekomst van de regio? Het antwoord op deze vraag is 

een overzicht en uitwerking van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van regionale 

samenwerking, zoals Holland Rijnland, metropoolregio’s, samenwerking Leidse regio, Zuidvleugel, 

regeerakkoord en regioagenda’s van buurgemeenten.  

Een drijfveer voor samenwerking is niet alleen de eigen agenda. Leiden is een centrumstad met van 

oudsher belangrijke voorzieningen ten behoeve van een wijde regio. Bij de uitwerking van deze 

deelvraag gaat het dan ook om de rol die Leiden kan spelen bij het realiseren van opgaven van de 

regiopartners. Door deze positie kunnen regiogemeenten van Leiden verwachten een regiorol te 

spelen die niet direct voortvloeit uit de eigen agenda.  

 

2013: Jaar van Herziening. 2013 lijkt het jaar van de bestuurlijke herpositionering te zijn. Werkelijk 

alle bestuurlijke structuren in Nederland (landsdelen, gemeentegrootte), in de Randstad (Wgr-plus 

afschaffen, metropoolvorming of toch niet), de Zuidvleugel, in Holland Rijnland en in Leidse regio 

worden heroverwogen. Alle gemeenten denken opnieuw na over hun positie in hun omgeving. Er is 

behoefte aan nieuwe verbanden die aansluiten bij de eigen opgaven. In dit hoofdstuk verkennen we 

de acties of afwegingen van belangrijke partijen om ons heen. 

 

 

3.2 De omgeving nader beschouwd 

 

Het aantal ontwikkelingen dat in ons denken mee dient te wegen, is fors. Daarom is het ook zo 

ingewikkeld. Zeker voor wie niet dagelijks met deze materie bezig is. Dit hoofdstuk is meteen een 

poging tot ordening, zodat de duizelingen in uw hoofd 

enigszins gereduceerd worden. De relevante 

ontwikkeling zijn gegroepeerd in 9 ‘blokken’ in deze 

volgorde: 

1. Leidse regio, netwerkstad 

2. Duin- en Bollenstreek 

3. Rijnstreek 

4. Midden Holland (Gouda) 

5. Holland Rijnland 

6. Zuidvleugel & Metropoolregio Rotterdam-Den 

Haag 

7. Provincie Zuid-Holland 

8. Metropoolregio Amsterdam/ Noordvleugel 

9. Kabinetsbeleid: opschaling provincies en gemeenten 

 

Opbouw. Elk blok is opgebouwd in vier onderdelen:  

A=korte introductie en omschrijving,  

B=overzicht van de actuele ontwikkelingen, visies en strategische 

beleidsdocumenten 

C=uiteenzetting van enkele of alle hoofdrolspelers binnen dat 

cluster en  

D=reflectie op, beoordeling van voorgaande.  

In hoofdstuk 5 treft u denkrichtingen en scenario’s aan op grond 

van alle informatie uit deze blokken. 
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1 Samenwerking Leidse Regio: bouwen aan een Netwerkstad Leidse regio 
 

A Introductie en omschrijving 

De Leidse regio omvat de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 

Zoeterwoude.  

 

De samenwerking in de Leidse regio is in 2012 (opnieuw) in een stroomversnelling gekomen. 

Bestuurlijk bestond de wens al langer om meer energie te richten op de samenwerking in de 

stedelijke agglomeratie. Het bestuurskrachtonderzoek 2012 leidde tot een dikke onderstreping van 

die wens: focus veel meer op de Leidse regio. Dat is niet alleen in het belang van Leiden, ook de 

buurgemeenten verwachten een meer prominente Leidse regio-agenda van de centrumstad. De 

onderzoekers constateerden dat de aandacht in de achterliggende jaren te exclusief gericht was 

op Holland Rijnland, terwijl belangrijke vraagstukken op het terrein van economie, bereikbaarheid 

en voorzieningenspreiding veel meer om samenwerking op de kleinere Leidse regioschaal vraagt. 

In reactie op deze aanbeveling heeft het Leidse college de samenwerking op de schaal van 

Leidse regio hoge prioriteit gegeven. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het concernwerkplan 

2013 van de Leidse concerndirectie grotendeels in het teken staat van regionale samenwerking: 

Waar het enigszins kan, wordt samengewerkt in de Leidse regio. 

 
B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

Samenwerking in de Leidse regio is niet nieuw. Tot het ontstaan van Holland Rijnland vond 

vrijwel alle samenwerking binnen de Leidse regio plaats. Daarvan maakte ook de toenmalige 

gemeenten Warmond en Roelofarendsveen deel uit. De Leidse regiogemeenten (exclusief 

Voorschoten) hebben sinds 2005 een structurele samenwerkingsagenda waaraan de 

gemeentesecretarissen gezamenlijk leiding geven. De meest omvangrijke samenwerking die 

hieruit is voorgekomen, is Servicepunt71. Deze samenwerking leidt daarnaast tot allerlei 

operationele  samenwerkingen zoals personele uitwisseling, gezamenlijke inkoopcontract 

subsidieadvies, WMO-uitvoering, samenwerking tussen communicatieadviseurs. Alle vijf 

gemeenten vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband Grip5, ten behoeve van 

rampenbestrijding. De uitkomsten van het Leidse bestuurskrachtonderzoek hebben geleid tot 

afstemming tussen de vijf Managementteams en ook zijn de burgemeesters in 2012 gestart met 

een periodiek overleg ter afstemming van alle gezamenlijke inspanningen.  

Beleidsmatig en op meer strategisch niveau is eind 2012 gestart met twee intensieve inhoudelijk 

samenwerkingsdossiers: Economie071 en LAB071. Een korte toelichting hierbij: 

 

Economie071. Onder deze noemer werken de vijf gemeenten samen met bedrijfsleven en 
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onderwijsinstellingen (MBO/HBO/Universiteit) aan een gezamenlijk economische agenda voor de 

komende 10 jaar. In 2012 is door economisch onderzoeksbureau Bureau Louter uit Delft 

onderzoek gedaan naar de economische kracht van de Leidse regio. Daarnaast zijn twee scans 

uitgevoerd naar resp. vitaliteit en woonaantrekkelijkheid. Op grond van deze basisinformatie wordt 

gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke economieagenda. De deelthema’s zijn 

Clusters/MKB, Ondernemerschap, starters & innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, 

Vestigingsklimaat, ruimte & mobiliteit, en Marketing & acquisitie.  Alle informatie over 

Economie071 is te vinden op www.leiden.nl\economie071. Zie voor een samenvatting ook 

paragraaf 2.2.6 van deze notitie.  

 

LAB071. LAB staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar. Onder deze naam werken de 

gemeenten in de Leidse regio samen aan een voorstel voor infrastructurele maatregelen die het 

mogelijk maken om de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse agglomeratie te realiseren. 

Voor de verdere economische ontwikkeling van de regio is een goede bereikbaarheid een 

belangrijke voorwaarde. De uitdaging is het vinden van de optimale balans tussen het goed 

bereikbaar maken van economische clusters en het maximaal leefbaar houden van de regio. De 

gemeenten starten met een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities, 

bereikbaarheidsproblemen en mogelijke verkeerskundige oplossingen. Leiden en Leiderdorp zijn 

de trekkers van dit project. Ook Oegstgeest heeft inmiddels besloten, zij het zonder directe 

ambtelijk bijdrage, in LAB071 te participeren. Voorschoten en Zoeterwoude zijn betrokken, maar 

hebben de bestuursopdracht niet vastgesteld. 

 

Overige acties. Medio 2011 is gestart met bijeenkomsten van de raden uit de Leidse regio over 

de specifieke vraag wat ons bindt en waar de gemeenten elkaar kunnen versterken. Tijdens de 

tweede bijeenkomst, februari 2012 te Leiderdorp, hebben de raden zich uitgesproken om meer 

samenwerking te zoeken op het vraagstuk van spreiding van voorzieningen, in het bijzonder 

sportvoorzieningen. In alle raden zijn daartoe moties ingediend. Toch leidt dit nog niet tot een 

gezamenlijke agenda. In opdracht van Leiden wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar 

mogelijkheden van regionalisering van het Sportbedrijf. De resultaten worden medio 2013 

verwacht. 

 

C Partijen in beeld 

In dit onderdeel verkennen we de opgaven en agenda’s van de partners in de Leidse regio. Dit 

doen we aan de hand van documenten met een strategische impact: toekomstvisies, 

collegeakkoorden en bestuurskrachtonderzoeken. 

 

 

Leiderdorp 

In december 2012 heeft Leiderdorp haar nieuwe toekomstvisie vastgesteld, getiteld Toekomstvisie 

2025: samenwerken en verbinden. Deze toekomstvisie dient als kader voor de ruimtelijke en 

maatschappelijke structuurvisies die nog worden opgesteld. Het samenhangende geheel van 

deze documenten vormt de integrale toekomstvisie. “De inwoners van Leiderdorp willen 

samenleven in rust en ruimte, met een open blik naar hun regio. Wij willen het thuisgevoel van 

Leiderdorp bewaken, en onze polders toegankelijk maken voor de regio. De dynamiek in ons 

stedelijk gebied vraagt dat wij blijven vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen.” Leiderdorp ziet zich 

vooral als gemeente met hoge woonkwaliteit en zet sterk in op hoge kwaliteit dienstverlening van 

publieke taken, toegankelijkheid en beleefbaarheid van de groene flanken/polders verhogen, 

versterken detailhandel en bouwen van 750 woningen door verdichting en transformatie kantoren.  

 

De toekomstvisie ademt een grote regionale bewustheid. Voor veel opgaven is een regionale 

aanpak gewenst.  Leiderdorp kiest expliciet voor de Leidse regio: spreiding sportvoorzieningen, 

aansluiten bij kenniseconomie, mobiliteit en infrastructuur, Leiderdorp is voorstander van het 

http://www.leiden.nl/economie071
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opstellen van een brede agenda voor samenwerking in de Leidse regio en gebruikt daarvoor de 

term ‘Netwerkstad’. Samenwerking in Holland Rijnland heeft de voorkeur voor vraagstukken die 

de Leidse regio overstijgen, maar alleen als dat bijdraagt aan de opgaven waar Leiderdorp voor 

staat.  

 

Toekomstvisie Leiderdorp: 
http://www.leiderdorp.nl/projecten/toekomstvisie/toekomstvisie_leiderdorp_2025_samenwerken_en_verbinden_vastgesteld  

 

 

Oegstgeest 

Begin 2012 heeft Oegstgeest haar toekomstvisie vastgesteld, getiteld Toekomstvisie 2020: 

Oegstgeest in beweging. Oegstgeest presenteert zich als woongemeente met hoogwaardig 

leefklimaat. De groene kwaliteiten en het winkelaanbod worden gekoesterd , met streeft naar 

hoogwaardige dienstverlening en kwaliteit van gemeentelijk beleid. Oegstgeest kiest voor een 

profiel van expatdorp, vooral voor gezinnen. De combinatie van woonkwaliteit, voorzieningen 

zoals internationaal onderwijs en de ligging nabij Bio Science Park Leiden en Space Businesspark 

Noordwijk maken Oegstgeest tot een aantrekkelijke gemeente. Oegstgeest wil meer inspanningen 

plegen om de integratie van expats in het dorp te stimuleren. Op deze wijze draagt Oegstgeest bij 

aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat van de regio. Economische kansen zijn er in de verdere 

ontwikkeling van het Bio Science Park en hieraan gerelateerde sectoren zoals gezondsheidszorg 

(GGZ). Samenwerking met Universiteit Leiden en LUMC liggen voor de hand. Grote 

ontwikkelingen ziet Oegstgeest niet voor zichzelf, men spreekt daarom over een rol als 

‘beheersgemeente’. 

 

De regionale focus van Oegstgeest formuleert men als volgt: “De gemeente Oegstgeest wil 

bijdragen aan een sterkere regio met een actieve deelname aan de totstandkoming van regionaal 

beleid. Voor veel zaken geldt immers: als het goed is voor de regio, is het goed voor Oegstgeest 

en omgekeerd. Denk hierbij ook aan de werkgelegenheid, de bereikbaarheid van de regio als 

groter geheel en de groenverbindingen.” Strategische samenwerking ziet men vooral binnen 

Holland Rijnland plaatsvinden, terwijl operationele samenwerking vooral binnen de Leidse regio of 

met de Bollenstreek gestalte krijgt. “Oegstgeest zal zich steeds nadrukkelijker profileren als een 

proactieve partner, die zich inspant voor een sterke regio.” 

 

In november 2012 ontstond in Oegstgeest een bestuurscrisis. In januari 2013 trad een nieuw 

college aan dat drie thema’s als hoofdopgave ziet: bestuurlijke samenwerking in de regio, 

bedrijfsvoering en financiën. Ten aanzien van de regio komt het college voor de zomer van 2013 

“met een plan waarin scenario’s worden geschetst voor gemeentelijke samenwerking en/of 

samenvoeging in de regio. In elk van de scenario’s dient het belang van de gemeenschap in 

Oegstgeest uitgangspunt te zijn. Dit plan komt tot stand na raadpleging van de omliggende 

gemeenten en voorziet in een tijdpad, waarin nadrukkelijk ook ruimte is voor consultatie van en 

discussie met de bevolking van Oegstgeest. Dit moet leiden tot een herkenbare voorzet voor een 

keuze aan het einde van 2013.” Ten aanzien van de bedrijfsvoering: “De bedrijfsvoering dient met 

kracht te worden gestroomlijnd, waarbij de kwaliteit wordt geoptimaliseerd en tevens een goede 

aansluiting op ServicePunt 71 wordt bewerkstelligd.” 

 

Toekomstvisie Oegstgeest: http://www.oegstgeest.nl/actueel/visie/visie_(5)  

 

 

Zoeterwoude 

De toekomstvisie van Zoeterwoude dateert van eind 2009. De slogan is Zoeterwoude 2025, 

sociaal, groen, weids en ondernemend. Zoeterwoude beschrijft zichzelf als een poortfunctie 

tussen het stedelijke gebied en de veenweidegebieden. Het behouden van de landschappelijke 

kwaliteit en aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor ondernemers zijn de twee hoofdopgaven 

http://www.leiderdorp.nl/projecten/toekomstvisie/toekomstvisie_leiderdorp_2025_samenwerken_en_verbinden_vastgesteld
http://www.oegstgeest.nl/actueel/visie/visie_(5)


 
22 

voor Zoeterwoude. Daarbij ligt toegevoegde waarde voor het stedelijk gebied in de recreatieve 

waarde van het landschap.  

 

Regionale samenwerking is voor Zoeterwoude een vanzelfsprekendheid. Vanwege haar omvang 

is krachtenbundeling vereist om goede kwaliteit te kunnen leveren op diverse taakvelden. Daarom 

neemt men deel aan Servicepunt71. Om het groene en weidse karakter te handhaven is regionaal 

optrekken vereist om afspraken te maken over de verstedelijkingsopgave. “Veel uitdagingen zoals 

bereikbaarheid en economische ontwikkeling  vergen een regionale aanpak. We moeten hierin 

blijven(d) investeren. Dat is in het belang van de regio en daarmee in het belang van 

Zoeterwoude. Zoeterwoude heeft een geschiedenis als het gaat om het actief bijdragen aan 

regionale vraagstukken. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Zoeterwoude stelt zich actief op en 

neemt niet zelden het voortouw bij regionale ontwikkelingen.  

 

Toekomstvisie Zoeterwoude: http://www.zoeterwoude.nl/bestuur-en-organisatie/toekomst_3263/  

 

 

Voorschoten 

De toekomstvisie Voorschoten 2025 is nog in ontwikkeling. Deze wordt eind 2013 verwacht. Om 

een beeld te krijgen van de opgaven van Voorschoten maken we daarom gebruik van het 

coalitieakkoord 2010-2104. Voorschoten wordt, evenals Leiderdorp en Oegstgeest, gekenschetst 

als woongemeente, met trefwoorden als veilig, groen, hoogwaardig, dorps, menselijke maat. De 

opgave voor Voorschoten ligt in het op peil houden van een kwalitatief hoog niveau van 

dienstverlening en burgerparticipatie.  

 

De regionale focus van Voorschoten kent meerdere gezichten. Met ingang van 1 januari 2013 is 

de ambtelijke organisatie gefuseerd met de organisatie van Wassenaar, dat functioneert  onder de 

naam Werkorganisatie Duivenvoorde. Doel hiervan is de verbetering van de kwaliteit van 

dienstverlening en beleidsontwikkeling. Op het terrein van Werk & Inkomen participeert 

Voorschoten met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg in één gemeenschappelijke sociale 

dienst.  

Op strategisch niveau werkt Voorschoten samen in Holland Rijnland verband, terwijl Wassenaar 

participeert in Haaglanden. Doel van deelname aan Holland Rijnland is het tegenhouden van de 

Rijnlandroute over Voorschotens grondgebied en het verwerven van financiering voor 

Groenprojecten. Uit de onderzoeken van Economie071 blijkt grote verwantschap en samenhang 

met de Leidse regio op de terreinen van onderwijs & arbeidsmarkt en economische structuur. Om 

deze reden participeert Voorschoten volledig in dit samenwerkingstraject.  

 

De diffuse opstelling van Voorschoten ten aanzien van haar regio-oriëntatie bleek ook uit het 

meest recente bestuurskrachtonderzoek: “Het ontbreekt gemeente Voorschoten – ondanks haar 

actieve rol en aanwezigheid in de regio – aan een duidelijke en gedeelde visie op regionale 

samenwerking. We wijzen op de volgende punten: 

– Het is onduidelijk is of de gemeente nu wél of niet inzet op (volwaardige) regionale 

samenwerking en het bouwen van duurzame bestuurlijke relaties. Het bestuur geeft daar 

tegenstrijdige signalen over af. [..] 

– Het is niet zonder meer duidelijk – afgezien van Holland Rijnland – wat de oriëntatie 

van gemeente Voorschoten is: kijkt het bestuur naar het noorden, zuiden, oosten of 

westen of alle richtingen?” 

http://www.voorschoten.nl/bestuur_en_organisatie/visie_en_beleid/bestuurskrachtmeting 
 

D Reflectie  

 

Bouwen aan een Netwerkstad. Samenwerking in de Leidse regio kan met recht het hart van de 

http://www.zoeterwoude.nl/bestuur-en-organisatie/toekomst_3263/
http://www.voorschoten.nl/bestuur_en_organisatie/visie_en_beleid/bestuurskrachtmeting
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regionale samenwerking worden genoemd. Het Leidse bestuurskrachtonderzoek uit 2012 riep 

daar ook al toe op. Waar de samenwerking zich in eerste instantie beperkte tot enkele 

operationele taken, ontstaat, door toegenomen kennis van de regio en inzicht in samenhangen en 

verknoping van de stedelijke functies, een grote urgentie om veel strategischer samen te werken 

om zo het stedelijke gebied als totaal te versterken. Dit rechtvaardigt een brede 

samenwerkingsagenda op veel terreinen. Het begrip ‘Netwerkstad’ past hier goed bij. In de Leidse 

Ontwikkelingsvisie 2030 is samenwerking in de Leidse regio omschreven als het bouwen aan een 

Netwerkstad Leidse regio. De kern van dit concept is dat we zo intensief mogelijke samenwerking 

nastreven, waarbij wordt uitgegaan van de zelfstandigheid van elke partij. Elke gemeente brengt 

haar kwaliteiten in het netwerk in en verrijkt daarmee het geheel. De kwaliteiten van de 

gemeenten in de Leidse regio zijn complementair en versterken elkaar. Samen zijn we één 

stedelijke agglomeratie en streven we naar het zo sterk mogelijk maken van dit stedelijk gebied. 

Ook Leiderdorp heeft in haar toekomstvisie inmiddels het concept van Netwerkstad opgenomen 

als ontwikkelingsrichting. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe bestuurlijke samenwerking 

ook loopt, welke regionale samenwerkingsverbanden op groter niveau ook ontstaan, de 

Netwerkstad Leidse regio daarin de stabiele basis van samenwerking blijft. Ook de komende jaren 

is het daarom te verwachten dat aan de bovenstaande voorbeelden van Samenwerking071 de 

nodige voorbeelden zullen worden toegevoegd. 

 

 

 

 

2 Ontwikkeling Duin- en Bollenstreek 
 

A Introductie en omschrijving 

Tot de Duin- en Bollenstreek horen de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 

en Teylingen, ook wel de Bollen5 genoemd. De naam Bollenstreek wordt ook gebruikt voor 

zowel de 5 als 6 gemeenten. Katwijk wordt soms wel, soms niet tot deze subregio gerekend. 

Voor deze notitie geldt dat wanneer Katwijk erbij wordt gerekend, dit expliciet vermeld wordt. In 

onderdeel C worden de opgaven van Katwijk wel apart uitgewerkt. 

 

Al vele jaren spreekt met binnen de Bollenstreek over de eigen toekomst. Enerzijds wordt de 

Bollenstreek als een eenheid gezien, anderzijds zijn de meeste samenwerkingsinitiatieven van 

de vijf gemeenten óf gesneuveld, óf voortgezet met een kleiner deel van de gemeenten. Ter 

voorbereiding op vergaderingen van Holland Rijnland vindt overleg plaats tussen de 

portefeuillehouders uit de vijf gemeenten (soms aangevuld met Katwijk, de Bollen6).  
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B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

Bestuurlijke toekomst Bollenstreek.  

Op initiatief van Noordwijk hebben de gemeenten in de bollenstreek in 2012 een verkenning 

laten uitvoeren door bureau Berenschot naar de toekomst van de Bollenstreek. Noordwijkerhout 

heeft hieraan niet meegedaan. Zomer 2012 is het Eindrapport Bestuurlijke toekomst Duin- en 

Bollenstreek opgeleverd. Dit rapport geeft antwoord op de vragen: 1. Wat zijn de economische, 

ruimtelijke en sociaal-culturele strategische opgaven van de regio Duin- en Bollenstreek als 

geheel en van de vier gemeenten afzonderlijk? 2.Welke bestuurlijke inrichtingsvarianten zijn er 

en in hoeverre dragen ze bij aan de realisatie van de strategische opgaven van vraag 1? 3. 

Onderzoek het bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprofiel van de vier verschillende gemeenten 

en de te verwachten schaaleffecten van de verschillende bestuurlijke inrichtingsvarianten, met 

name ook voor de inwoners.  

Fusie van de Bollenstreekgemeenten zou volgens de onderzoekers sterk bijdragen aan de 

kracht van de streek. Hiermee ontstond een herhaling van eenzelfde onderzoek door Ernst & 

Young in 2009 in opdracht van Lisse en Hillegom. Voor zeker twee van de vijf gemeenten is fusie 

echter onbespreekbaar. Derhalve resulteert een samenwerkingsagenda. Vanaf dat moment 

meldde ook Noordwijkerhout zich voor deelname.  

 

Tijdens een zogenaamd Valentijnsakkoord (14 februari 2013) zijn principeafspraken gemaakt 

over de inhoud van deze agenda door de colleges en raden van de vijf gemeenten.  In de 

slotverklaring zijn afspraken gemaakt over de samenwerking op strategische dossiers: de 

werkgebieden van openbare orde en veiligheid, sociaal domein; zorg, welzijn en jeugdbeleid, 

economische zaken, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Duurzaamheid moet de leidraad 

worden binnen alle uit te werken thema’s. In de slotverklaring is de opdracht opgenomen om het 

thema natuur, water en landschap verder uit te werken. Op 4 april 2013 hebben alle vijf raden 

ingestemd met het voorstel tot samenwerking. 

Katwijk. De gemeente Katwijk is uitgenodigd om te participeren in deze samenwerking. De 

Katwijkse raad heeft die uitnodiging aangenomen. 

 

Economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek 

Het gaat niet goed met de economie van de Bollenstreek. Van de Greenports in Nederland 

scoort de Bollenstreek het minst goed. Dominant in de bestuurlijke aandacht de achterliggende 

jaren was de discussie over het beschikbare areaal. Onderbelicht bleef de noodzaak tot 

innovatie, clustervorming, modernisering, herstructurering, herverkaveling, herbestemming, 

meervoudig ruimtegebruik en combinaties van functies, hetgeen resulteerde in vrijwel 

onzichtbaarheid in het nationale Topsectorenbeleid en binnen Greenports Nederland. Daarom 

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentelijke-samenwerking/samenwerking-regionaal/eindrapport-bestuurlijke-toekomst-duin-en-bollenstreek.aspx
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentelijke-samenwerking/samenwerking-regionaal/eindrapport-bestuurlijke-toekomst-duin-en-bollenstreek.aspx
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hebben de gemeenten (inclusief Katwijk) en ondernemers de krachten gebundeld voor de 

Greenport Duin- en Bollenstreek. De gemeenten willen deze sector stimuleren en ondersteunen 

bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendige en economisch stevige sector.  

 

Koersdocument Greenport. In opdracht van de gemeenten is het Koersdocument Greenport 

2012-2015 opgesteld, een zeer interessante analyse van de economische staat en kansen van 

de Greenport. Er is budget beschikbaar gesteld voor het oprichten van een werkorganisatie en 

uitvoeren van de economische agenda. De zes regiogemeenten bundelen hun kennis over 

Greenport-ontwikkeling. Verder worden ontwikkelingen op verschillende gebieden gestimuleerd, 

zoals: 

 Biobased economy (BBE), wil zeggen de overgang van een economie die draait op fossiele 

brandstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. BBE zal de komende 

jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen en biedt kansen zowel op economisch 

gebied, als op het gebied van innovatie. Kennis en technologie spelen daarbij een 

belangrijke rol als het gaat om winnen van inhoudsstoffen en verder benutten van 

reststoffen.  

 Het vinden van cross-overs met andere economische clusters zoals bio- en lifescience 

(Leiden) en op het gebied van ruimtevaarttechnologie (Noordwijk, Leiden) die gebruikt 

kunnen worden in de tuinbouw.  

 Een regiomarketing uitwerken. Dit moet o.a. leiden tot een duidelijke positionering van de 

Greenport Duin- en Bollenstreek ten opzichte van de andere vijf Greenports in Nederland. 

Maar ook de Duin en Bollenstreek toeristisch en als vestigingslocatie voor bedrijven in de 

markt zetten.  

 Het stimuleren van innovaties. Onder andere op het gebied van nieuwe variëteiten, 

gezondheid, organisch stofbeheer, duurzamer& kostenefficiënter produceren, automatisering 

en digitalisering , ziektebestrijding, opslag, logistiek, infrastructuur et cetera. 

 

C Partijen in beeld 

In dit onderdeel verkennen we de opgaven en agenda’s van individuele partners in de Duin- en 

Bollenstreek. Hiervoor maken we gebruik van dezelfde documenten als hiervoor genoemd: 

Eindrapport Bestuurlijke toekomst en Koersdocument Greenport. Deze bevatten belangrijke 

notities over bovenlokale opgaven van deze regiogemeenten die relevant zijn voor Leiden en de 

Leidse regio. 

 

Teylingen (Kaag) 

Samenhang met de Leidse regio is vooral te vinden op het terrein van recreatie en toerisme. Op 

dit gebied is de opgave de betere benutting van de bloembollenvelden, het veenweidegebied en 

de Kagerplassen, zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar, maar ook in relatie tot het 

kusttoerisme. De Kagerplassen spelen een belangrijke rol voor Leiden en Leidse regio in haar 

recreatieve mogelijkheden. Vooralsnog is geen sprake van het opstellen van een visie op het 

Kaaggebied. Samen met Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Kaag en Braassem zou dit echter 

opgepakt kunnen worden. Het bestaande samenwerkingsverband Samen voor Groen waar 

Teylingen en ook Katwijk deel van uitmaken, is een prima podium. 

 

Noordwijk (Space) 

De opgaven van Noordwijk in relatie tot de Leidse regio liggen op het gebied van economie en 

infra. Economie: hier ligt de belangrijkste strategische opgave bij het behouden en versterken 

van dit cluster ruimtevaart met ESA/Estec als centrum en daarnaast het uitbouwen tot een Space 

Business Park binnen Noordwijk als onderdeel van het Holland Space Cluster (Noordwijk-

Leiden-Delft). Daarnaast liggen de opgaven op het ontwikkelen van nieuwe combinaties, cross 

overs, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtevaart/medisch-biologisch of op het gebied van 

ruimtevaart/cultuur&toerisme. Bij deze laatste, toerisme, gaat het specifiek om  versterking van 

http://www.greenportduinenbollenstreek.nl/userfiles/documenten_greenport/Koersdocument_greenport_db_21_06_2012.pdf
http://www.greenportduinenbollenstreek.nl/userfiles/documenten_greenport/Koersdocument_greenport_db_21_06_2012.pdf
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het congres- en kusttoerisme inclusief Leisure. 

Infra: met name de verbetering van de ontsluiting richting Leiden, de zuidvleugel (N444, N449, 

A4, A44) maar ook op het gebied van OV dienen kwaliteitsimpulsen plaats te vinden. Sterkere 

verbindingen met onder andere de stations in Leiden, Voorhout en Sassenheim kunnen de OV-

ontsluiting sterk verbeteren.  

Noordwijk ziet ook op sociaal cultureel domein opgaven die samenhangen met de stedelijke 

agglomeratie Leiden: het realiseren van een betere verbinding met sociaal-culturele 

voorzieningen van het grootstedelijk gebied om Noordwijk heen krijgt prioriteit. Hierbij gaat het 

om het benutten van musea en concertzalen in Leiden, Den Haag en Amsterdam.  

 

Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout 

De opgave voor herprofilering van de Greenport is de belangrijkste opgave voor deze drie meest 

noordelijke bollengemeenten. Bij het onderdeel Economische Agenda is voldoende stilgestaan 

bij relatie met de Leidse kennisregio. Andere bovenlokale opgaven die samenhangen met Leiden 

en de Leidse regio zijn er niet of nauwelijks. 

 

Katwijk  

Katwijk heeft groot belang bij het versterken van de internationale concurrentiepositie van het 

Greenportgebied en is daarom ook deelnemer aan het Greenportoverleg Duin- en Bollenstreek. 

Hiermee hangt goede ontsluiting van het gebied samen, de reden waarom Katwijk veel belang 

heeft bij de realisatie van de Rijnlandroute. Belangrijke opgave voor Katwijk is het verder 

ontwikkelen en versterken van haar toeristisch en recreatief profiel. Voor de stedelijke 

agglomeratie As-Leiden-Katwijk is Katwijk de dichtstbijzijnde badplaats. De plannen voor het 

realiseren van een zeejachthaven met achterlandverbinding, de verbinding kust en Kagerplassen 

en daarmee het hele Hollandse Plassengebied zijn opgaven die Katwijk samen met de 

regiopartners wil oppakken.  In eerste instantie ziet Katwijk bij deze opgaven de gemeenten van 

de Duin- en Bollenstreek als partner en pas in tweede instantie de Leidse regio. De Oude Rijn 

als drager van het landschap en cultuurhistorische as speelt in de Katwijkse opgaven geen 

duidelijke rol. 

 

Een grote opgave voor Katwijk is het Project Locatie Valkenburg, ook wel Nieuw Valkenburg 

genoemd. Katwijk wil deze locatie van het voormalige Marinevliegkamp herontwikkelen tot één 

van de meest aantrekkelijke en internationaal georiënteerde woon-, recreatie- en werklocaties in 

Katwijk met grote betekenis voor de Randstad, uitgaande van een duurzame, energieneutrale en 

integrale gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van Nieuw Valkenburg is van grote invloed op de 

ontwikkeling van de Leidse regio. Het zorgt voor verdere verdichting van de stedelijke 

agglomeratie en draagt bij aan het op peil houden van de bevolkingsomvang van de regio, 

essentieel voor het in standhouden van maatschappelijke voorzieningen. Eveneens wordt bij de 

inrichting van Locatie Valkenburg rekening gehouden met uitbreiding van het Leiden Bio Science 

Park. De realisatie van 500 woningen in het topsegment is heel belangrijk voor de versterking 

van het internationale vestigingsklimaat van de regio en ondersteunt daarmee de regionale 

kenniseconomie. Concentratie van woningbouw op Valkenburg draagt bij het aan open houden 

van de landschappen om het stedelijk gebied van de As-Leiden-Katwijk: duinzone, bollenstreek, 

veenweidegebieden en de horsten en landgoederenzone tussen Leiden en Den Haag.  

 
 

D Reflectie: relatie met Leidse(regio) belangen. 

 

Bovenstaande analyse maakt duidelijk dat Duin- en Bollenstreek en Leidse regio met name op 

het gebied van economie, vooral hoogwaardige kenniseconomie, sterke verbindingen kent of 

nodig heeft. Nog maar eens een uitvoerig citaat. Het Koersdocument Greenport Duin- en 

Bollenstreek formuleert de eerste drie (van zes) hoofdopgaven voor de Bollenstreek voor de 
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nabije toekomst als volgt:  

 

“1. De biobased economy hoort alleen al bij de Bollenstreek, omdat de greenport en het Leidse 

Bio Science Park op elkaar uit kijken. Leiden is het oudste en in commerciële zin meest 

productieve life sciences cluster van Nederland. Het cluster is groot geworden met ‘rode 

biotechnologie’ (medicijnontwikkeling), maar is met name onder impuls van het Institute of 

Biology van de Universiteit Leiden steeds nadrukkelijker aan het verbreden naar de agribusiness. 

Het landelijke Technologisch Topinstituut Groene Genetica heeft zijn zwaartepunt aan de 

Universiteit Leiden. Leiden ontsluit verder als onderdeel van de Medical Delta (met Delft en 

Rotterdam) weer nieuwe ketens van kennis en waardeschepping.  

 

2. Ruimtevaart hoort ook bij de Bollenstreek, vanwege het complex van Esa-Estec in Noordwijk, 

met daarachter de kenniscentra in Leiden en Delft. Rondom ESA-Estec is heel recent een cluster 

op gang aan het komen, met jonge bedrijven die op zoek zijn naar een ‘testing ground’ voor hun 

concepten. De combinatie van agribusiness met ruimtevaarttechnologie gaat geen ‘quick wins’ 

opleveren. Het is een diepte-investering met een lange termijn perspectief. Maar de kansen op 

synergie tussen een jong en zich snel ontplooiend ruimtevaartcluster aan de ene kant en een 

oud en zich vernieuwend bollencluster aan de andere kant zijn reëel.  

 

3. De derde programmalijn is die van het toerisme. Tot voor kort was de Bollenstreek de enige 

greenport waar toerisme een integraal onderdeel van uit maakte. De veelzijdigheid en de massa 

van het toerisme zijn zo groot, dat juist van deze greenport verwacht mag worden met 

innovatieve concepten te komen.” 

Voor dit laatste onderdeel, toerisme, zijn nog veel meer kansen te benoemen voor Leiden. De 

aantrekkelijkheid van de Bollenstreek, met name de Keukenhof als internationaal icoon, kan nog 

veel beter verbonden worden met de toeristische kracht van Leiden.  

 

Noordwijk en Katwijk (en ook Wassenaar) vervullen een belangrijke rol als badplaats voor de 

inwoners van de stedelijke agglomeratie. Verbetering van bereikbaarheid en toegankelijkheid 

van de stranden is een gezamenlijke opgave.  

De As-Leiden-Katwijk was tot enkele jaren geleden een begrip in ruimtelijke ontwikkeling. Zowel 

door de Provincie Zuid-Holland als binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland werden 

studies uitgevoerd naar de opgaven van en samenhang binnen dit gebied. De laatste vier jaar is 

de aandacht weggezakt. Toch is er voldoende aanleiding voor een steviger gezamenlijk 

optrekken: Valkenburg, Bioscience, Toerisme & Recreatie, opgave groen en leefomgeving en 

infrastructuur. 

 

Ten aanzien van Teylingen ligt een gezamenlijke opgave voor de hand in het beter benutten van 

de kansen die de Kagerplassen hebben voor de Leidse regio en voor Leiden in het bijzonder de 

verbinding tussen binnenstad en Kaag. Hierbij komt het vooral aan op uitvoering. De visies en 

plannen zijn al gemaakt. Binnen het samenwerkingsverband Hollands Plassenberaad vindt 

afstemming plaats voor het geheel van het Utrechts Hollands Plassengebied. Concrete projecten 

zijn o.a. het rondje Kaag, Boterhuispolder en uitkijjkpost Koudenhoorn. 

 

 

 

3 Ontwikkeling Rijnstreek 
 

A Introductie en omschrijving 

Tot de Rijnstreek behoren de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Nieuwkoop en Kaag 

en Braassem. Met ingang van 1 januari 2014 fuseren de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Rijnwoude en Boskoop (ABR) tot het nieuwe Alphen aan den Rijn. Om die reden wordt Boskoop 
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in deze notitie ook bij de Rijnstreek gerekend. De gemeente Kaag en Braassem is in 2009 

ontstaan uit een fusie van Alkemade en Jacobswoude. De eerste gemeente maakte voordien 

deel uit van de Leidse regio, Jacobswoude was onderdeel van de Rijnstreek. Nieuwkoop is in 

2009 ontstaan uit een fusie van drie gemeenten die allen tot de Rijnstreek behoorden. Als gevolg 

van de fusies in 2009 zag de Rijnstreek weinig perspectief voor een zelfstandig voortbestaan als 

regionaal samenwerkingsverband, hetgeen heeft geleid tot aansluiting bij Holland Rijnland in 

2010. 

 
 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

Geen eigen Rijnstreekbeleid. Waar de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio binnen de 

eigen clusters intensieve samenwerkingsvormen kennen, is dat in de Rijnstreek niet zozeer het 

geval. Wel beschikbaar is een position paper (“Naar een groene metropool”) ten behoeve van de 

nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn vanaf 2014, de concept Structuurvisie 2031 “De Stad van 

Morgen” van Alphen met een doorkijkje naar de gefuseerde gemeente, en een rapport van 

Rabobank over het Groene Hart: Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart (oktober 

2012). Alphen aan den Rijn en Rijnwoude maken deel uit van het project Oude Rijn Zone, 

waaraan ook Leiderdorp en Zoeterwoude deelnemen. Leiden is agendalid en adviseur van de 

stuurgroep Oude Rijnzone. 

 

Groene metropool 

De fusiepartners Alphen, Boskoop en Rijnwoude (ABR) zijn vooral bezig met de 

herindelingsopgave, zoals de integratie van de drie organisaties en van beleid. In het najaar 

heeft de stuurgroep ABR gesproken over het profiel van de nieuwe gemeente in de regio, vanuit 

de vraag wat de eigen kracht is van die nieuwe gemeente. Dominant thema is de positie in het 

Groene Hart. Samen met Kaag en Braassem, Nieuwkoop en de gemeenten in Midden Holland 

(regio Gouda) ziet ABR een toekomst als Groene Metropool, de contramal van de 

metropoolregio’s ten noorden en ten zuidwesten van ABR.  

Economisch gezien is de Greenport Boskoop gecombineerd met de logistieke bedrijvigheid in 

potentie een belangrijk agro-logistiek centrum. Verder zal ABR vooral gekenmerkt worden door 

woonkwaliteit en voorzieningenniveau. Inmiddels wordt vanuit het perspectief van ‘groene 

economie’ gewerkt aan een agenda op het gebied van biobased economy, waarin ABR kansen 

ziet voor betere verbindingen tussen stad en platteland. De Oude Rijnzone met maakindustrie, 

logistiek en zakelijke dienstverlening is een andere opgave in verduurzaming en ontwikkeling. 

Op recreatief gebied ziet ABR zich voor de opgave gesteld de aanwezige groene en 

waterkwaliteiten beter te verbinden met de grotere regio van het Hollandse Plassengebied. Denk 

hierbij aan Bentwoud en Zegerplas, en aan publiekstrekkers als Avifauna en Archeon. 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gemeente-abr.nl%2Fincludes%2Fdownload.asp%3FmediaId%3D256%26md5%3D743D7B521CE9AEECF8312F3D3D6DCC14&ei=HQmjUa3ADYqK0AWs04EQ&usg=AFQjCNFWgspDDx6MoV2HlxMCPZlkn5-oNg&sig2=HedVIZN2Spd0mAbvhG-dCw&bvm=bv.47008514,d.d2k
http://www.alphenaandenrijn.nl/dsresource?objectid=15209&type=org
https://www.krachtvanhetgroenehart.nl/een-kloppend-groene-hart-een-krachtig-groene-hart/
http://www.ouderijnzone.nl/default.aspx
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Hoofdstad. Inmiddels noemt Alphen aan den Rijn zich ‘Hoofdstad van het Groene Hart’(Stad 

van Morgen, pag.14), een titel die ook de gemeenten Woerden en Gouda voeren. Deze drie 

gemeenten hebben begin 2013 de handen ineen geslagen om gezamenlijk een heldere visie op 

de economie van het Groene Hart te formuleren. De resultaten daarvoor moeten voor de zomer 

van 2013 gereed zijn in een ambitieuze agenda en worden in samenwerking met bedrijven en 

kennisinstellingen opgesteld. 

 

Over de regionale oriëntatie van ABR is hiervoor al één en ander geschreven. Men ziet veel 

partnership met Groene Hartgemeenten. De samenwerking met de Rijnstreekgemeenten en 

Midden Holland (regio Gouda) noemt ABR de ‘basiscoalitie’ (Groene Metropool, pag.5). ABR 

vervult daarbij op enkele taken een centrumrol voor omliggende gemeenten en ziet perspectief in 

het verder uitbouwen van deze centrumrol. Samenwerking in het verband van Holland Rijnland 

wordt in het position paper ‘Naar een groene metropool’ niet meer genoemd. 

 

Een andere (aanvullende) oriëntatie vloeit voort uit de opgave die men ziet voor de 

doorontwikkeling van de Greenport Boskoop. De As vanaf Haven Rotterdam, via de Greenports 

Westland-Oostland, Boskoop en Aalsmeer naar de mainport Schiphol wordt de ‘fresh-corridor’ 

genoemd. De verbindingen op deze as worden als belangrijk beschouwd, maar zijn nu niet goed. 

Vanuit dit perspectief ziet men samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag als 

logisch. Samenwerking met de Amsterdamse metropoolregio (MRA) richt zich vooral op het 

verbeteren van de doorstroming van de N207 en de Schipholzone, maar hangt ook samen met 

de zoektocht naar ontwikkellocaties voor wonen tussen Amsterdam en Alphen. 

Op OV-gebied zijn Leiden en Gouda belangrijke partners. Spoorverdubbeling van de verbinding 

Utrecht-Leiden is een belangrijke wens.  

Voor operationele samenwerking, zoals op het gebied van shared services, decentralisaties e.d. 

ziet ABR de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop als meest logische 

samenwerkingspartner. Voor stedelijke voorzieningen voorziet ABR samenwerking met 

Zoetermeer, Leiden en Gouda. 

 

“Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart”  

In 2012 heeft Rabobank, samen met dertien gemeenten in het noordelijke deel van het Groene 

Hart en de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar de economische kansen van het 

Groene Hart. De vijf hoofdopgaven die men voor zichzelf ziet, zijn als volgt geformuleerd: 

1. Dit is het Groene Hart - Creëer eigen identiteit en status 

2. Samenwerken betekent ook keuzes maken - Bepaal een duidelijke koers.  

3. Bied de agrariërs perspectief - Zonder hen versteent het Groene Hart.  

4. MKB is bepalend voor vitaliteit - Stimuleer groei en innovatie 

5. De Tuin van de Randstad - Maak verbinding met de grote steden. 

 

1. Dit is het Groene Hart - Creëer eigen identiteit en status. Maak een onderscheidende en 

herkenbare identiteit die de toekomstvisie van 2025 ondersteunt. Zet daarin de kwaliteit van 

leven centraal: beleef het Groene Hart. Zorg ervoor dat de contouren van het gebied duidelijk zijn 

en welke status het Groene Hart heeft. Maak bewoners, ondernemers en bestuurders 

ambassadeur en communiceer aansprekende voorbeelden die de identiteit ondersteunen. Denk 

aan waterrecreatie, streekproducten, zorgboerderijen en typische Hollandse waarden zoals 

molens en landgoederen. 

2. Samenwerken betekent ook keuzes maken - Bepaal een duidelijke koers. Nodig partners 

uit en maak allianties. Maak een (door)start met een betrokken kerngroep die mentaal 

eigenaarschap toont, echt wil aanpakken en buiten bestaande kaders denkt. Durf het Groene 

Hart te herdefiniëren en in ruimtelijke zin te verkleinen zodat meer samenhang en een krachtiger 

samenspel ontstaat. 

3. Bied de agrariërs perspectief - Zonder hen versteent het Groene Hart. De agrarische 
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sector is beeldbepalend voor het Groene Hart. Geef agrarische ondernemers de ruimte om te 

verbreden en te innoveren, zodat zij toekomstperspectief hebben en het gebied blijven 

vormgeven en beheren. Werk samen aan oplossingen voor de bodem- en waterproblematiek en 

stimuleer duurzame vernieuwing. 

4. MKB is bepalend voor vitaliteit - Stimuleer groei en innovatie. Zonder economische 

vitaliteit heeft het Groene Hart geen toekomst. Het MKB is de motor voor die economische 

vitaliteit. Daag het stevig lokaal verankerde MKB uit om slim te groeien door innovatie en 

creativiteit. Creëer fysieke en virtuele (broed)plaatsen waar we verbindingen binnen en tussen 

sectoren kunnen leggen en waar innovatie centraal staat. Stimuleer nieuwe activiteiten die 

helpen de toekomstvisie te realiseren en ontwikkel nieuwe verdienmodellen. Het is nu of nooit 

voor de toeristisch-recreatieve sector. Geef de sector een forse kwaliteitsimpuls, waardoor 

recreanten, toeristen en de eigen bevolking de kwaliteit die het Groene Hart te bieden heeft - 

zoals groen en water – volledig kunnen beleven. 

5. De Tuin van de Randstad - Maak verbinding met de grote steden. Verbind het Groene 

Hart met de omliggende steden en versterk de verbinding met de grotere steden in het Groene 

Hart zoals Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. Fysiek, door de ontsluiting, bereikbaarheid 

en infrastructuur te verbeteren. Economisch, door bedrijven, toeleveranciers, afnemers, 

organisaties en bestuurders bij elkaar te brengen. Speel in op thema’s die er echt toe doen, 

zoals wonen, werken, recreatie, voeding en gezondheid. Bijvoorbeeld door ‘local for local’ 

voeding, toeristische opstapplaatsen (TOP) en logies bij de boer. Verbrede agrarische 

activiteiten spelen hierbij een sleutelrol. Verbind mensen, in steden en dorpen en onderling, ook 

binnen het Groene Hart. Zij vormen het cement dat gemeenschappen bijeen houdt en zorgen 

voor eigen dynamiek en vitaliteit. Vergroot de betrokkenheid van  ondernemers bij het 

verenigingsleven, activeer de jeugd, organiseer burendagen en benut de kansen van 

nieuwe/social media (zoals de Groene Hart app) 

 

Uit bovenstaande valt te concluderen dat de Groene Hartgemeenten vooral een interne opgave 

voor zichzelf zien: ondernemerschap bínnen het Groene Hart, verbinding met steden bínnen het 

Groene Hart. Er zijn geen opgaven geformuleerd die connecties vereisen met stedelijke 

gebieden grenzend aan het Groene Hart zoals de Leidse agglomeratie, Haaglanden, 

Amsterdamse regio. De focus is sterk landschappelijk, agrarisch en kleinschalige economie. De 

Greenports krijgen zeer weinig aandacht.  

Vanuit de Leidse regio heeft Zoeterwoude deelgenomen aan het onderzoek. De gemeenten 

Leiderdorp en Teylingen, ook (gedeeltelijk) Groene Hartgemeenten hebben niet deelgenomen. 

 

C Partijen in beeld 

In dit onderdeel verkennen we de opgaven en agenda’s van individuele partners in de Rijnstreek.  

Ten aanzien van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn (ABR) is bij onderdeel B al uitvoerig 

gerapporteerd. We besteden daarom nog kort aandacht aan de gemeenten Kaag en Braassem 

en Nieuwkoop. 

 

Kaag en Braassem 

Kaag en Braassem bestaat sinds 2009 als opvolger van de gemeenten Roelofarendsveen en 

Jacobswoude. Als richtinggevend document voor de toekomst en de positionering van Kaag en 

Braassem is de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie 2025 en het daaraan voorafgaande 

Strategisch document beschikbaar. 

Kaag en Braassem beschouwd zichzelf primair als woongemeente, met als bijzondere kwaliteit 

het landelijk wonen in de negen kernen en het buitengebied. De gemeente heeft een agrarisch 

karakter. Daarnaast is glastuinbouw een belangrijke economische factor in de gemeente. Dit 

cluster maakt onderdeel uit van de Greenport Aalsmeer. Door de ligging nabij Schiphol is het de 

verwachting dat dit de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie voor bedrijven positief beïnvloed. 

Kaag en Braassem ziet een grote opgave op het terrein van recreatie en toerisme en daarmee 
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de vrijetijdseconomie. Watertoerisme heeft hierin een groot aandeel, gevolgd door agrotoerisme. 

Verwante economische factor is de aanwezigheid van (jacht)scheepsbouw. 

 

Kaag en Braassem zoekt veel verbindingen in haar regio. Ten aanzien van waterrecreatie ziet 

men kansen in verbindingen van het eigen recreatief profiel met toerisme in steden als Leiden en 

locaties zoals de Keukenhof. In de landschappelijke opgave nemen de stad-landverbindingen 

een belangrijke plaats in. Samen met de gemeenten in de Leidse regio en met Alphen aan den 

Rijn zoekt men naar manieren om de stedelijke gebieden beter te verbinden met de groene 

landelijke zones eromheen. Men denkt sterk vanuit de aanvullende kwaliteiten die de gemeente 

heeft voor de stedeling. 

 

Nieuwkoop 

De gemeente Nieuwkoop ziet zichzelf vooral als Groene Hartgemeente met een belangrijk 

aandeel in de Greenport Aalsmeer. De Groene Hart agenda zoals bij deel B vermeld, geeft een 

goed beeld van de opgaven van Nieuwkoop. Ten aanzien van het bereiken van haar 

doelstellingen in het Groene Hartbeleid ziet Nieuwkoop vooral de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk als partner. Men hecht ook aan goede connectie met het NS-station Alphen aan den 

Rijn en in het verlengde daarvan aan spoorverdubbeling op het traject Utrecht-Leiden. Opvallend 

is wel dat Nieuwkoop in haar op 20 maart gepresenteerde regionale Groene Hartagenda geen 

connectie ziet met Kaag en Braassem of andere Groene Hartgemeenten in de regio Holland 

Rijnland. 

 

D Reflectie 

Uit bovenstaande verkenning uit strategische documenten van de gemeenten zelf blijkt vrijwel 

geen raakvlak met enige opgave op economisch, ruimtelijk, groen- of infragebied die Leiden, de 

Leidse regio of zelfs de bollenstreek heeft. Alleen de wens van spoorverdubbeling op het traject 

Leiden-Utrecht is een gezamenlijk doel met bovenregionale impact en vereist samenwerking. 

Kaag en Braassem ziet wel samenhang tussen haar opgaven en die uit de Leidse regio en 

Bollenstreek. Dominant is de focus op de steden en dorpen in het Groene Hart. Dat deze 

zoekende blik herkend is, blijkt uit het op 18 april 2013 gepresenteerde eindrapport van de 

commissie Hendrikx (zie volgende blok) die als enig perspectief voor de toekomst van de regio 

Midden Holland een samenwerking tussen Gouda, Alphen aan den Rijn en Woerden ziet. Gezien 

de strategische koers van de ABR-gemeenten en Nieuwkoop lijkt zo’n toekomst kansrijk. 

 

 

 

4 Toekomst Regio Midden Holland (ISMH) / Gouda  
 

A Introductie en omschrijving 

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Midden-

Holland (ISMH) omvat de gemeenten Bergambacht, 

Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Nederlek, 

Ouderwerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en 

Zuidplas. 

 

De dynamiek in deze regio wordt al jaren vrijwel verlamd 

door herindelingsdiscussies. In de achterliggende jaren 

zijn Zuidplas (2010) en  Bodegraven-Reeuwijk (2011) 

ontstaan. Boskoop fuseert per 2014 met Alphen en 

Rijnwoude. Een fusie van de vijf gemeenten in de 

Krimpenerwaard hangt al jaren boven de markt, maar de 

minister heeft aanvullende advies gevraagd. Een fusie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KeWiDGuC-vMbmM&tbnid=73VHFMgGo5bC8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://krimpenerwaard.groenlinks.nl/node/87862&ei=vkKTUYO5MciG0AX_5YHQBw&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNFuYppbdHi6j9KlA6bolfDnv7pw_g&ust=1368691767584293
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van Gouda met Waddinxveen is vorig jaar mislukt. Van serieuze samenwerking, een 

gezamenlijke agenda of een toekomstvisie is al die jaren niets terecht gekomen. Onder de 

noemer “De Nieuwe Regio” is begin 2012 een poging gedaan vanuit de gemeenten zelf om een 

toekomstvisie voor de regio op te stellen. De provincie Zuid-Holland heeft echter medio 2012 een 

commissie ingesteld die onderzoek moet doen naar de toekomst van deze regio. Deze 

commissie Hendrikx (formeel: Externe commissie Midden-Holland) heeft op 18 april 2013 haar 

eindrapport gepresenteerd. Dit rapport geeft nieuwe voeding aan De Nieuwe Regio.  
 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

 1. “De drang naar groter, de hang naar kleiner”. Onder deze titel presenteerde de commissie 

Hendrikx haar eindrapport. De boodschap van het rapport is dat het echt anders moet met de 

samenwerking in deze regio. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”. De commissie ziet 

een ander schaalniveau (groter), een andere inhoudelijke agenda (economie) en meer vaart in 

operationele samenwerking als de routekaart naar een levensvatbare regio. In een apart 

uitgebracht rapport over de toekomst van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard ziet de 

commissie alleen fusie als realistisch toekomstbeeld, eventueel aangevuld met Krimpen aan den 

IJssel. Ten aanzien van de relevantie voor Leiden en regio de volgende opmerkingen: 

 

Economische agenda. Een economische agenda voor het Groene Hart ontbreekt naar het 

oordeel van de commissie. In de beschrijving van het huidig economisch profiel schetst de 

commissie de regio als een gedifferentieerde structuur. Er is geen sector die eruit springt en 

profielbepalend is. Van oorsprong is ISMH een agrarische regio. Handel, bouw en landbouw zijn 

in verhouding met de rest van Nederland sterk. De regio is een ‘echte MKB-regio’. De commissie 

adviseert meer aandacht te besteden aan innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden (triple helix). Voor het Groene Hart als geheel moet een 

integrale beïnvloedingsagenda worden geformuleerd ten aan zien van de economische doelen.  

 

Het inrichten van een tripartiet samengestelde Economic Board of Economische 

Ontwikkelingsraad is wenselijk. Deze board formuleert een Economische Agenda Groene Hart  

en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Dat dit geen gemakkelijke opgave zal zijn, ervaart de 

geduldige lezer die alle 120 pagina’s grondig bestudeert. De commissie worstelt merkbaar met 

wat de inhoud van een economische agenda kan zijn en geeft enige suggesties door uit een 

werkconferentie: groenblauwe economie (agrarische sector, water, waterrecreatie), toerisme en 

recreatie en MKB gelieerd aan topsectoren. Verder verwijst de commissie naar het 

Rabobankrapport dat in het vorige blok (Rijnstreek) kort geduid is. De vijf actielijnen uit dat 

rapport zijn ‘relevante bouwstenen’. Het is dus niet zo duidelijk wat de onderscheidende agenda 

van deze regio gaat worden. Ook niet wanneer de steden Alphen aan den Rijn en Woerden met 

hun regio hierbij in ogenschouw worden genomen. 

 

Andere ruimtelijk-economische opgaven voor de regio liggen op het terrein van transformatie van 

de agrarische sector, toerisme en recreatie, natuurbeheer en de opgave van waterveiligheid. 

De commissie adviseert de regio aansluiting te zoeken bij de programma’s van de Zuidvleugel 

van de Randstad, zoals het MIRT-overleg, de Economische Agenda Zuidvleugel en de 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). 

 

Grotere schaal. Het ISMH is onderdeel van het Groene Hart van de Randstad. De commissie 

adviseert samenwerking te zoeken met andere steden en regio’s die eveneens onderdeel zijn 

van het Groene Hart, zoals Alphen aan den Rijn en Woerden met hun omgeving. De gehele 

ruimtelijk-economische opgave (en inrichting economic board) dient met deze partners ter hand 

te worden genomen. De commissie beschouwd dit als samenwerking waar energie in zit, terwijl 

het eindplaatje bij voorkeur de schaal van het hele Groene Hart moet zijn. En passant adviseert 
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de commissie de regering om, in het geval van provinciale herindeling, het Groene Hart in één 

provincie onder te brengen, waar dat nu verspreid is over drie provincies. 

 

2.“Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart” 

Een ander recent onderzoek naar en advies voor de economische agenda van het Groene Hart 

is het Rabobankrapport met bovenstaande titel. Een analyse hiervan vindt u in het vorige blok 

(Rijnstreek). 

 

C Partijen in beeld 

Ten aanzien van de individuele ISMH-gemeenten zijn geen directe parallelle belangen met die 

van Leiden of Leidse regio. 

  

D Reflectie. 

Het rapport van de commissie Hendrikx bevestigt de actuele trend dat de nabije toekomst van 

regionale samenwerking gedomineerd wordt door ‘economische vraagstukken’. Ook in de 

samenwerking binnen de Leidse regio, Bollenstreek, Holland Rijnland en Zuidvleugel zien we 

dezelfde ontwikkeling. Ten aanzien van de inhoud van deze agenda valt opnieuw op dat deze 

sterk naar binnen is gekeerd. En dat is niet verwonderlijk: de ISMH- of Groene Hartgemeenten 

hebben eerst een stevige klus te klaren met het formuleren van hun eigen agenda. Hierin lijkt 

geen of weinig gezamenlijkheid in de opgaven van Leidse regio. Wel is de regio, nadat zij haar 

Economische Agenda Groene Hart heeft geformuleerd, te verwachten als partner wanneer zij 

zich meldt voor deelname aan Zuidvleugeloverleg en als vennoot in de ROM BV. Tegen de tijd 

dat de Groene Hartregio haar bid voor deelname hieraan formuleert, is afstemming en overleg 

vanzelfsprekend wenselijk. Om die reden is het ook van belang de ontwikkeling van deze 

buurregio betrokken te volgen. 

Vanuit het belang van de agrarische sector, recreatie en toerisme zijn er wel parallelle belangen 

met de Groene Hartgemeenten in de Leidse regio zoals Zoeterwoude en Leiderdorp, maar ook 

Teylingen en Kaag en Braassem. Het ligt echter niet voor de hand dat dit tot gezamenlijke 

opgaven leidt met ISMH, aangezien deze belangen reeds geborgd zijn in de afspraken in 

Holland Rijnland en de samenwerking Samen voor Groen. 

 

Het feit dat de gemeenten in het ISMH samen met de gemeenten in Holland Rijnland één 

Veiligheidsregio en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (GGD) vormen, heeft geen 

effect op de economische of andere beleidsmatige agenda. 

 

Meest opvallend vanuit Leids en Holland Rijnlandperspectief is de nadrukkelijke oproep aan 

Alphen aan den Rijn en Rijnstreek om zich te voegen bij het ISMH. Toen de Rijnstreek vier jaar 

geleden voor de keuze stond om aansluiting te zoeken bij hetzij ISMH of Holland Rijnland, koos 

zij voor de laatste. Wellicht is dit niet één van de beste beslissingen geweest, gelet op de eigen 

analyse van de ABR-gemeenten (zie vorig blok) met een overduidelijke Groene Hartoriëntatie, 

het onlangs aangegane partnership van Alphen, Woerden en Gouda en de nu nadrukkelijke 

oproep van de commissie Hendrikx om zo snel mogelijk aansluiting te zoeken bij het ISMH in 

een nieuw regionaal verband. Het is in elk geval prachtig eenduidig. Je kunt je alleen wel 

voorstellen dat het voor de Rijnstreekgemeenten een beetje vervelend is Holland Rijnland 

zomaar de rug toe te draaien, net nu na drie jaar hard werken alle visies, programma’s en 

afspraken zijn aangepast aan de integratie van de Rijnstreek.  
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5 Herpositionering Holland Rijnland 
 

A Introductie en omschrijving 

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland 

bestaat uit vijftien gemeenten, met Leiden als 

centrumstad. Holland Rijnland omvat de 

(gemeenten in de) drie subregio’s Leidse 

regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek 

(blok 1, 2 en 3). Het samenwerkingsverband 

bestaat sinds 2004 als een fusie van Leidse 

regio en Duin- en Bollenstreek. In 2010 zijn de 

gemeenten uit de Rijnstreek aangesloten. 

In een Programma van Afspraken zijn de 

belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen 

van dit samenwerkingsverband vastgelegd. Op 

de thema’s Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landschap, Wonen, Economie, Mobiliteit en Sociale 

Agenda vindt belangenbehartiging plaats. Dit kan de vorm aannemen van platformfunctie, visie- 

en beleidsontwikkeling en efficiëncy in de uitvoering. Ten aanzien van de Sociale Agenda geldt 

dat alleen taken op het gebied van volwasseneducatie en leerplicht zijn overgedragen aan het 

regionaal orgaan. Alle overige taken van de omvangrijke Sociale Agenda betreffen 

afstemmingen (platformfunctie) op vrijwillige basis. Specifiek ten behoeve van een goede 

voorbereiding op de 3D-operatie is een projectorganisatie opgetuigd vanuit de gemeenten onder 

de koepel van Holland Rijnland. 

 

Een belangrijke, zo niet: de belangrijkste, reden voor het schrijven van de voor u liggende notitie 

is de discussie over de toekomst van Holland Rijnland. De samenwerking in Holland Rijnland is 

zeer succesvol geweest. De meest dominante thema’s in de achterliggende vijf jaar waren de vijf 

grote projecten van het Investeringsfonds. Al deze projecten zijn verregaand gerealiseerd of zijn 

in een stadium dat een andere rol van de regio vraagt. Daarnaast is voor veel ruimtelijke 

beleidsterreinen een regionale visie opgesteld, die richting geeft aan lokale plannen. 

 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

1.Hoofdlijnen huidig beleid - kernbeslissingen 

In de regionale structuurvisie (RSV) Holland Rijnland zijn zeven kernbeslissingen geformuleerd, 

die de belangrijkste keuzes weergeven van de regio-agenda: 

1. Holland Rijnland is een topwoonregio. Holland Rijnland wil een topwoonregio blijven. 

Daarom worden er woningen gebouwd op de locatie Valkenburg en wordt woningbouw 

geconcentreerd in de as Leiden – Katwijk en in de Oude Rijnzone.  

2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie. De kracht van de centrumstad willen we beter 

benutten en uitbouwen. Van oudsher heeft Leiden de centrumfunctie voor de regio en dit kan 

versterkt worden door versterking van het OV-net met Leiden als belangrijk regionaal 

knooppunt en terughoudendheid met perifere detailhandel. 

3. Concentratie stedelijke ontwikkeling. Het tekort aan woningen pakt de regio met name aan in 

de stedelijke as Katwijk-Leiden en Alphen aan den Rijn, waarbij zowel aantal als kwaliteit van 

belang is. 

4. Het Groene Hart, de Bollenstreek en Duin, Horst en Weide blijven open. De regio wil de 

ruimtelijke kwaliteit beschermen door het open landschap van het bollengebied en het 

Groene Hart open te houden en te versterken, en groene verbindingen aan te leggen. 

5. Groen-blauwe kwaliteit staat centraal. Groen en water worden als leidraad gehanteerd om de 

kwaliteit van het leefmilieu in de regio te handhaven en te verbeteren. Holland Rijnland wil de 
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kwaliteit van groene ruimte versterken, beschermen en ontwikkelen, bijvoorbeeld in het 

Groene Hart. 

6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en Greenports. Economisch 

zetten we in op de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop. En 

op verdere uitbouw van het internationale kenniscluster van de bio en life sciences rond 

Universiteit Leiden en de ruimtevaarttechnologie rond de ESA-Estec in Noordwijk. De 

economische kennisclusters moeten worden versterkt, zoals de drie Greenports: Duin- en 

Bollenstreek en delen van de Greenports Aalsmeer en Boskoop inclusief toerisme. 

Daarnaast wil de regio opschaling van de kenniseconomie op nationaal en internationaal 

niveau, door uitbreiding van vooral het kenniscluster Bio Science Park Leiden en het 

spacecluster (ESA/Estec) in Noordwijk. Verder wil de regio herstructurering van 

bedrijventerreinen.  

7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid. We gaan investeren in de infrastructuur van 

onze regio, zowel in wegen (met name de oost-westroutes) als in een 

openbaarvervoernetwerk.  

 

Deze kernbeslissingen zijn verder uitgewerkt in een strategische agenda voor de huidige 

bestuursperiode, Focus 2014. Hierin is ook de Sociale Agenda verder uitgewerkt. De regio gaat 

deze bestuursperiode verder inzetten op:  

8. Betere zorg voor jeugd en gezin 

9. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten  

10. Een goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

 

Elk speerpunt is in de achterliggende tien jaar nader uitgewerkt in hetzij een visie, een 

beleidskader, een programma, een uitvoeringsagenda e.d. Holland Rijnland heeft factsheets 

opgesteld voor elk beleidsthema met daarin de resultaten en de openstaande opgaven. Zie 

http://www.hollandrijnland.net/kracht-15 voor alle factsheets. 

 

2.Topsectoren in Holland Rijnland 

Economische Topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, worden sterker gemaakt 

doordat overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen werken aan kennis 

en innovatie. Binnen de regio Holland Rijnland is eind 2011 nagegaan welke kansen er liggen in 

het topsectorenbeleid. Wat zijn de topsectoren in Holland Rijnland? In “Quickscan: Topsectoren 

en Holland Rijnland” worden deze kansen in kaart gebracht. Conclusie is dat de regio vier sterke 

sectoren kent: 

Space Technology (onderdeel van topsector high tech systemen en materialen) 

Biobased Economy (vooral als cross-over tussen Life Sciences en Greenports) 

Life Sciences & Health 

de Greenports 

Geconstateerd werd dat Life Sciences & Health goed op de kaart staat, maar dat bij Greenports 

en Space Technology extra inzet is gewenst. Daarnaast wordt ‘Biobased Economy’ als een 

kansrijk cluster gezien, waar binnen Holland Rijnland goed op ingesprongen kan worden. 

Sinds 2012 is de aandacht van de regio vooral gericht (geweest) op de sectoren Space en 

Biobased Economy. De aansluiting van de Greenports is vooral op subregionaal niveau 

opgepakt. Zo hebben De ‘bollengemeenten’ het koersdocument 2012-2015 voor de Greenport 

Bollenstreek (zie par.3.2.2) opgesteld en heeft de Greenport Aalsmeer een visie tot 2030 

opgesteld. 

 

3. Het 3D-project 

De thema’s, jeugd, participatie en maatschappelijke ondersteuning uit de sociale agenda krijgen 

extra verdieping in de drie decentralisaties, kortweg 3D. Vanaf 2014 komen er meer 

verantwoordelijkheden voor werk, Wmo en jeugd bij de gemeenten te liggen. Ter voorbereiding 

http://www.hollandrijnland.net/kracht-15
http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/economische-zaken/economische-zaken-archief/15-02-2012/07-b-quick-scan-topsectoren-en-holland-rijnland.pdf/at_download/file
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/economische-zaken/economische-topsectoren/space-technology
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/economische-zaken/economische-topsectoren/biobased-economy
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/economische-zaken/economische-topsectoren/life-sciences-and-health
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/economische-zaken/economische-topsectoren/greenports
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ontwikkelen de aangesloten gemeenten in regionaal verband scenario’s voor producten die 

direct lokaal inzetbaar zijn. Elke gemeente kiest vervolgens zelf welk scenario ze inzet om de 

dienstverlening aan de burgers opnieuw in te richten. Voor een overzicht van alle inspanningen 

binnen dit project, klik hier. 

 

C Partijen in beeld. 

Alle deelnemende gemeenten zijn reeds besproken bij de tekstblokken 1, 2 en 3. 

 

D Reflectie. 

Niet voor niets is in de opbouw van dit hoofdstuk begonnen met de analyse van de kleinste 

regio’s (Leidse regio, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek). Ondanks het bestaan van Holland 

Rijnland bleven deze subregio’s altijd een eigen rol spelen. Niet in het minst als criterium bij het 

verdelen van de bestuursfuncties in het DB van Holland Rijnland. De Duin- en Bollenstreek heeft 

vanaf het begin van Holland Rijnland een aparte eigen samenwerkingsagenda gehad. In de 

Leidse regio eveneens en dit heeft sinds 2012 een extra boost gekregen door nieuwe 

bestuurlijke samenwerking op de thema’s economie en bereikbaarheid. Kennelijk blijft deze 

kleinste regioschaal nauw aansluiten bij de ervaren identiteit en opgaven. Dat betekent ook dat 

de samenwerking in Holland Rijnland vooral over datgene dient te gaan, dat deze subregio’s 

overstijgt dan wel een gemeenschappelijke deler heeft waardoor krachtenbundeling tot meer, 

beter of sneller resultaat zal leiden. 

 

Samenwerking op Holland Rijnlandschaal dient vooral strategische samenwerking te zijn. In de 

notitie Regionaal Partnerschap en Leiderschap (Bonbonnotitie) heeft Leiden uitgesproken dat 

voor strategische samenwerking geen maximale schaal gesteld wordt. Bij een herziening van de 

samenwerking in Holland Rijnland geldt dus vooral de vraag: welke doelen dient Leiden de 

komende jaren te bereiken in regionaal verband (wie zijn onze partners) en aan welke doelen 

van onze regiopartners kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren? Vanuit de eigen opgaven 

zoeken we partners in de Randstad of wellicht daarbuiten, waarvan en waarmee we de 

overtuiging hebben dat we samen die doelen ook echt gaan halen. De opgaven waar wij voor 

staan, zijn verwoord in hoofdstuk 2. ‘Economie’ is daarin het hoofdmenu. Wellicht dat het tien 

jaar geleden geponeerde adagium ‘Holland Rijnland is een woonregio’ vervangen dient te 

worden door een andere strofe waarin ‘werkregio’ of ‘kennisregio’ het nieuwe uithangbord is. 

 

Het is nadrukkelijk niet zo dat Holland Rijnland niet meebeweegt met de veranderende 

maatschappelijke opgaven. In 2012 heeft een grondige analyse plaatsgevonden van de 

relevantie van het nationaal Topsectorenbeleid voor de Holland Rijnlandregio. Dit heeft geleid tot 

een aanzet voor nieuwe economisch beleid. De regio heeft tenslotte een aantal heel sterke en 

dominante sectoren in haar gemeenten: Bioscience, Space, Greenports en Biobased Economy. 

Rondom deze thema’s worden nieuwe kansen verkend (oprichting Holland Space Cluster, 

interessante cross-overs tussen deze sectoren en tussen deze en andere sectoren in andere 

delen van de Randstad in beeld gebracht. Hierbij valt meteen op dat de huidige grens van 

Holland Rijnland wellicht te beperkt is. Delft, Rotterdam, Den Haag, Haarlemmermeer en 

Amsterdam (Metropoolregio) komen in beeld als samenwerkingspartij. 

 

 

 

Samenhang Randstad, een intermezzo 

Een manco in de Nederlandse bestuurlijke structuur is het 

onvermogen de Randstad als één geheel of entiteit te 

beschouwen. Het denken in ‘vleugels’ en een groen hart is 

dominant in beleid, maatregelen, projecten en financiering. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i6Jbd9hNC6YCPM&tbnid=Gutv_oke26AmqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jeroenfritz.com/?p=512&cpage=1&ei=PT-TUZjzLsTF0QWP84GIBg&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNGP6rK8M8Uv844lhWj3WVa0gLTrVA&ust=1368690862218091
http://www.hollandrijnland.net/themas-projecten/3-decentralisaties
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Het is echter zo dat alleen het geheel van de Randstad Nederland een goede internationale positie 

geeft. Het geheel is de economische motor, niet de delen apart. Het denken in vleugels heeft er de 

achterliggende jaren of decennia aan bijgedragen dat meer in concurrentietermen tussen de vleugels 

werd gedacht, dan in concurrentietermen van het geheel binnen Europa of de wereld. Pas de laatste 

jaren ontstaat meer een lijn waarin gezamenlijkheid, meerwaarde en complementariteit wordt gezocht, 

ook al is voor het kabinet één vervoersautoriteit op Randstadschaal geen issue. 

 

Leiden heeft, maar eigenlijk hebben alle Holland Rijnlandgemeenten, altijd hinder ervaren van dit 

vleugeldenken, waarbij de bestuurlijke aandacht stopt bij de provinciegrens. Hoewel we midden in de 

Randstad liggen, voelt het daardoor toch als periferie. Vanwege 

haar positie op de noordkant van de Zuidvleugel is voor Holland 

Rijnland de Noordvleugel van even groot belang.  In de Regionale 

Structuurvisie (RSV) van Holland Rijnland is in hoofdstuk 3 een 

uitvoerige beschouwing gegeven van de positionering van Leiden 

(en Holland Rijnland) in het Randstedelijke spectrum van stedelijke 

en regionale brandpunten. Om een sterke Europese speler te 

kunnen blijven is versterking van al die brandpunten noodzakelijk, 

maar tevens verbetering van de samenhang in het totale netwerk: 

verbindingen van vervoerssystemen, van kenniscentra, van stad 

en land, van voorzieningen.   

 

De Randstad op haar beurt is onderdeel van één grote verstedelijkingscorridor in Europa, die loopt 

van Noord West Engeland tot Milaan, ook wel bekend als the blue banana. In deze corridor wonen 

110 miljoen mensen. Van oudsher is deze corridor het economisch hart van Europa geweest. 

 

In de volgende blokken 3.2.6 tot en met 3.2.8 besteden we vleugelgewijs aandacht aan de grotere 

regio’s van de Randstad. Eerst de Zuidvleugel met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en apart 

wordt aandacht besteed aan de Provincie Zuid-Holland. Vervolgens de Noordvleugel en de 

Metropoolregio Amsterdam. Deze metropoolregio’s geven sinds enkele jaren een nieuwe dynamiek in 

de Randstad en nemen taken van de oude vleugelautoriteiten over. 

 

 

6 Zuidvleugel en Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
 

A Introductie en omschrijving 

 

Zuidvleugel. Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel (SVZ) 

is een samenwerkingsverband van de gemeenten Den Haag 

en Rotterdam, de regio’s Holland Rijnland, Drechtsteden, 

Midden-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio 

Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.  

Het SVZ werkt aan het verder ontwikkelen van de zuidelijke 

Randstad tot één van de economische topregio's van Europa, 

met een aantrekkelijk en samenhangend woon- en 

vestigingsklimaat. De Zuidvleugelagenda bestaat uit vijf 

programma’s waarvan de Economische Agenda, het 

Bereikbaarheidspakket en het programma StedenbaanPlus de belangrijkste zijn. De twee andere 

zijn: Verstedelijkingsagenda en Metropolitane Landschappen. Leiden is, gecoördineerd door 

Holland Rijnland, betrokken bij deze programma’s.  

 

Binnen het gebied van de Zuidvleugel dan wel de Provincie Zuid-Holland bestaan 

samenwerkingsverbanden waarin grotendeels dezelfde partijen deelnemen, maar niet formeel 

onder het SVZ vallen. Deze worden in onderdeel B toegelicht. Veelal heeft Leiden hierbij een 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pnH_mGvo5XvWeM&tbnid=Cr0Vmn-cRTQkjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zuidvleugel.nl/content/zuidvleugel&ei=0T6TUfyHCaeu0QX74IHICw&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNFtAqXYujr3aOrgzo0f1Pc7P-UFhA&ust=1368690749408185
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directe betrokkenheid en is Holland Rijnland juist geen deelnemer. Al deze samenwerkingen 

gaan over ‘economie’. 

 

De Metropoolregio Rotterdam- Den Haag 

bestaat uit de 24 gemeenten van 

Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio 

Rotterdam. Zie kaartje voor samenstelling. 

Op 2 januari 2012 presenteerde de 

gezamenlijke metropoolpartners hun agenda  

“Vernieuwend Besturen: de Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag”. Het Leidse college van 

B en W heeft op 17 april  2012 vervolgens een 

standpunt ingenomen over de mate van 

gewenste participatie met de notitie Nieuwe 

Regiodimensies. De Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag. In die notitie is een 

uitvoerige analyse te vinden van de 

metropoolagenda, de achtergronden ervan, 

de Leidse afwegingen en het besluit tot 

deelname aan enkele pijlers (4a en 7a). De 

Leidse afwegingen en het besluit zijn via 

deze link te lezen: http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/openbare-collegebesluiten-gemeente-leiden-

14/ Leiden heeft daarbij aangegeven geen voorstander te zijn van de oprichting van een 

gemeenschappelijke regeling, maar een meer informeel samenwerkingsverband na te streven, 

analoog aan de Metropoolregio Amsterdam. 

 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

1.Zuidvleugel  

 

a. Economische Agenda Zuidvleugel 

Op 28 november 2011 is het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Zuidvleugel 

voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een programma dat tot doel heeft om kansrijke 

ontwikkelingen aan te jagen, initiatieven met elkaar te verbinden - waar dat leidt tot meer focus, 

massa, slagkracht en snelheid in de uitvoering - en de regionale samenwerking te bevorderen.  

In het door kennisinstellingen en bedrijfsleven gedragen Uitvoeringsprogramma is de keuze 

gemaakt om de hoofdopgaven in vier economische pijlers van de Zuidvleugel op te pakken:  

 de transitie van het Haven Industrieel Complex,  

 de verduurzaming van de Greenports,  

 de campusontwikkeling en kennisvalorisatie rond de universiteiten en kennisinstellingen,  

 de groei van de kennisintensieve en zakelijke dienstverlening in het stedelijk gebied.  

Dat gebeurt door het gericht stimuleren van innovatie en verduurzaming in elf topsectoren die de 

basis vormen van deze vier economische pijlers. 

 

Voor elke sector is een bestuurlijke trekker benoemd en zijn er gesprekken gevoerd met 

bedrijven en kennisinstellingen. Dat heeft geleid tot een lijst van 22 prioritaire projecten op 

terreinen als kennisvalorisatie, fysiek/infrastructuur, onderwijs & arbeidsmarkt, regelgeving en 

promotie & acquisitie. Bij de selectie van de projecten is gekeken naar projecten en acties waar 

bedrijven en kennisinstellingen in de lead zijn en die: 

 een schaalsprong in de betreffende sector mogelijk maken, 

 het organiserend vermogen binnen de regio bundelen en binden, 

 internationale concurrentiekracht bezitten, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CQVRzIdK8-ctZM&tbnid=1jND7NS74KagwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mrdh.nl/kaart&ei=AD6TUcL9Jsqo0QXmuoCIDQ&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNFP6DEPVU5IAFtfT-b0wJGt-dRDqg&ust=1368690554215427
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/openbare-collegebesluiten-gemeente-leiden-14/
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/openbare-collegebesluiten-gemeente-leiden-14/
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 de komende vier jaar concrete resultaten en effecten opleveren en 

 waar mogelijk cross-sectorale kansen opleveren. 

Met de Economische Agenda Zuidvleugel heeft de Zuidvleugel een breed gedragen koers 

uitgestippeld om een Europese topregio te worden.  

 

b. StedenbaanPlus  

Hoogwaardig openbaar vervoer. StedenbaanPlus wil de bereikbaarheid verbeteren door 

middel van een samenhangend en hoogwaardig openbaar vervoerssysteem. Samenhangend 

doordat het regionale metro-, tram- en bussysteem als één geheel functioneert met de trein als 

ruggengraat voor het regionaal OV-netwerk. Hoogwaardig doordat er veel treinen, metro's en 

trams rijden met voldoende snelheid en doordat de reizigers actuele reisinformatie en comfort 

wordt geboden. Maar ook hoge frequenties van metro-, tram- en buslijnen zijn belangrijk en de 

aansluitingen tussen alle vervoersmiddelen moeten goed zijn. Daarnaast zijn goede 

aanlooproutes, fietsenstallingen en parkeerplaatsen nodig. Het doel van StedenbaanPlus is dat 

in 2020 elke 10 minuten een Sprinter rijdt tussen de belangrijke stedelijke centra. 

Ruimtelijke Ontwikkeling. StedenbaanPlus wil de stedelijke centra versterken door ruimtelijke 

ontwikkeling rondom OV-knooppunten te stimuleren. Bewoners, werknemers en bezoekers 

maken meer gebruik van het openbaar vervoer als hun woning, kantoor of bestemming dicht bij 

een station of halte ligt. En als de ruimtelijke inrichting daartoe uitnodigt. StedenbaanPlus 

stimuleert de bouw van kantoren, woningen en regionale voorzieningen (zoals winkels, 

zorginstellingen en opleidingscentra) rond stations en haltes. Zo worden de economische centra 

van de zuidelijke Randstad beter bereikbaar. Voor meer informatie ga naar 

www.stedenbaanplus.nl. 

 

c. Overige Zuidvleugelprogramma’s 

Hierboven zijn de twee meest actieve programma’s van het Zuidvleugel samenwerkingsverband 

kort toegelicht. Daarnaast bestaat het programma Bereikbaarheidsagenda. Binnen dit 

programma wordt de Zuidvleugelinbreng in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) voorbereid. Het bereikbaarheidspakket 

Zuidvleugel bestaat uit 13 projecten, waarvan voor vijf financiering is geregeld, waaronder de 

RijnlandRoute. 

Op de programma’s Metropolitane Landschappen en Verstedelijkingsagenda zijn de laatste jaren 

geen activiteiten meer ontplooid. 

 
d. Adaptieve agenda Zuidvleugel 2040 

Als basis voor de Zuidvleugelprogramma’s zoals hierboven vermeld, is er de Zuidvleugel 

gebiedsagenda, die het integrale ontwikkelingsbeeld van de Zuidvleugel schetst. Tot nog toe 

wordt eens in de vier jaar deze gebiedsagenda herzien, hetgeen kan leiden tot nieuwe 

prioriteiten. Om de ‘starheid’ van deze vierjaarlijkse cyclus te doorbreken, is eind 2012 tijdens het 

BO MIRT afgesproken dat binnen de Zuidvleugel een zogenaamde Adaptieve Agenda wordt 

ontwikkeld. Dit komt er in feite op neer dat veel flexibeler dan nu met prioriteitstelling wordt 

omgegaan. Waar een kans tot financiering van een project is, wordt meer energie aangewend dit 

te realisering, ook al is sprake van een lagere prioriteit. Wegens gebrek aan 

overheidsfinanciering zal vaker dan nu gezocht moeten worden naar financieringsbereidheid bij 

andere marktpartijen. Dit vraagt een andere manier van werken, zoals het leren van succesvolle 

innovaties of samenwerkingsprojecten. Als basis voor de Adaptieve Agenda dient een ambtelijke 

Trendstudie Zuidvleugel van drie ministeries. 

 

De Adaptieve Agenda in wording kent twee ambities onder de naam van resp. 

Agglomeratiekracht en Veerkracht. Agglomeratiekracht heeft betrekking op de ambitie om in de 

Zuidvleugel tot grotere dichtheid, interactie en connectiviteit tussen de stedelijke agglomeratie te 

vergroten. Veerkracht richt zich op versterking van de economie door doorontwikkeling, 

http://www.stedenbaanplus.nl/
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schaalvergroting en cross-overs tussen topsectoren. Het is nog onduidelijk wat deze adaptieve 

agenda voor onderscheid gaat maken met de Economische Agenda Zuidvleugel. Daarnaast zijn 

nieuwe thema’s opgevoerd die ook in de nieuwe provinciale structuurvisie hun beslag gaan 

krijgen (zie par. 3.2.7), zoals waterveiligheid (overstromingsgevaar) waterkwaliteit (drinkwater, 

recreatie), en energievoorzienendheid. 

In het najaar van 2013 zullen in het BO-MIRT afspraken gemaakt worden tussen de 

Zuidvleugelpartijen en de minister van I&M over gezamenlijke projecten. 

 

e. ROM Zuidvleugel 

Een belangrijke opgave in de uitvoeringsagenda Economie Zuidvleugel is het oprichten van een 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. In februari 2013 hebben het ministerie van Economische 

Zaken, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden en 

Dordrecht en de drie universiteiten besloten tot oprichting van een ROM. Binnen de ROM zal een 

participatiefonds worden opgezet voor ‘early stage’ financiering van startende en snel groeiende 

innovatieve bedrijven. De tweede belangrijke taak van de ROM is de profilering van de 

Zuidvleugel op het wereldtoneel. De ROM zal gaan werken aan stroomlijning van de organisatie 

van de internationale marketing en acquisitie en draagt zorg voor de afstemming van 

evenementen en de internationale reisagenda. De speerpuntclusters waar de ROM zich op richt 

zijn Clean Technology, Life Sciences & Health en Safety & Security, alsmede de cross-overs met 

andere sterk ontwikkelde sectoren, zoals Hortitech en High Tech Systems. Het startkapitaal is 

naar verwachting 27 miljoen euro. De ambitie is het participatiefonds te laten groeien naar een 

bedrag van 100 miljoen euro. De West Holland Foreign Investment Agency (WFIA, waar Leiden 

ook in participeert) zal in de ROM worden opgenomen. Hetzelfde geldt wellicht voor de 

Rotterdamse equivalent, de RIA. 

 

f. Medical Delta 

Partijen: universiteiten en UMC's van Delft, Leiden en Rotterdam, de gemeenten Delft, Leiden en 

Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Leiden Bio Science Park en Science Port Holland. 

De regio Zuid-Holland behoort tot de top op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in life 

science en medische technologie. Met bedrijfsleven, de universiteiten en academisch medische 

centra kunnen we ons meten met regio's als Oxford, Zurich en Barcelona. Samen met de 

overheden en de opleidingsinstituten hebben deze partijen zich georganiseerd in de Medical 

Delta. 

Vooral op de as Leiden-Delft-Rotterdam spannen zij zich samen in om vanuit de kennisbasis nog 

meer producten op de markt te brengen die bijdragen aan betere zorg en aan economische 

groei. Voor zorgvernieuwing is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen samenwerken, zoals 

zorgprofessionals, bedrijven, onderzoekers, de overheden en verzekeraars. De Medical Delta 

organisatie faciliteert dat proces. De Medical Delta werkt ook aan het uitbreiden van de 

multidisciplinaire kennisbasis, bijvoorbeeld met dubbelbenoemingen van hoogleraren aan de TU 

Delft en een academisch ziekenhuis (in Leiden of Rotterdam) of met gezamenlijk onderwijs. 

Bedrijven krijgen bijvoorbeeld makkelijk toegang tot kennis(werkers), goede 

huisvestingsmogelijkheden en financiering. 

Vanuit onze regio komen medicijnen en medische hulpmiddelen die over de hele wereld verkocht 

worden. Bedrijven vestigen zich vanuit de hele wereld op Leiden Bio Science Park. De Medical 

Delta organisatie gaat die bestaande kracht nog veel verder versterken. 

 

 

2.Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: “Vernieuwend besturen.” 

De gezamenlijke agenda Vernieuwend besturen van de metropoolpartners bestond begin januari 

2012 uit zeven (of tien) pijlers:  

Pijler 1: Vervoersautoriteit 
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Pijler 2: Regionale economie 

Pijler 3: Greenport 

Pijler 4a: Kenniseconomie & Innovatie 

Pijler 4b: Onderwijs & Arbeidsmarkt 

Pijler 5: Ruimte en Wonen 

Pijler 6: Groen 

Pijler 7a: Cultuur 

Pijler 7b: Sport 

Pijler 7c: Metropoolpas 

 

Dat deze agenda vooral een bestuurlijke voorzet was, bleek uit het proces dat daarna volgde. 

Vanaf maart 2012 zijn vele sessies met gemeenteraden belegd met het doel draagvlak voor 

deze samenwerkingsagenda te krijgen. Dat dit niet zo goed gelukt is, leert de concept-GR die in 

april 2013 aan de gemeenten is voorgelegd. Alleen voor pijler 1 wordt formele samenwerking 

aangegaan: een vervoersautoriteit. Daarnaast is nog wel opgenomen dat de metropoolregio ook 

streeft naar versterking van het economisch vestigingsklimaat, maar dit krijgt geen uitwerking in 

enig aanvullende tekst.  

 

Overigens is het realiseren van een vervoersautoriteit voor de metropoolregio met stip het 

grootste belang. Het doel is immers om de €550 mln per jaar aan BDU-middelen voor deze regio 

veilig te stellen. Dit laatste is vervolgens onzeker, omdat een kabinetsbesluit over de afschaffing 

van de Wgr+ en het mogelijk maken van het inrichten van vervoersautoriteiten op 

metropoolregioniveau nog altijd uitblijft.  

De verwachting is dat de samenwerking op pijler IV wel wordt voortgezet in een netwerkachtige 

setting. Dit zou goed passen bij de Leidse voorkeur om geen formele GR aan te gaan ten 

behoeve van samenwerking op metropoolregioniveau. 

 

Haaglanden toekomst 

Wanneer de metropoolregio voorlopig beperkt blijft tot het zijn van vervoersautoriteit, en de ‘plus’ 

van de Wgr+ vervalt, blijven de huidige stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond met 

een restpakket aan samenwerkingstaken zitten. Daarbij is de 

wettelijk vastgelegde bestuurlijke grens van de stadregio 

vervallen en zijn deze regio’s ‘gewone’ gemeenschappelijke 

regelingen. De gemeenten in deze regio’s bezinnen zich op de 

toekomst van de taken (weeskinderen) die niet naar de 

metropoolregio overgaan, want dat er opgaven liggen die in 

gezamenlijkheid moeten worden uitgevoerd, is wel duidelijk. 

Dat de metropoolregioschaal niet het juiste niveau is, heeft 

een jaar debatteren wel geleerd. De lijst met 

samenwerkingsverbanden bij het onderdeel Zuidvleugel geeft 

aardig inzicht in de samenhang tussen de opgaven in de 

Leidse regio en met name de steden Delft, Rotterdam en Den Haag. Daarnaast zijn er 

belangrijke opgaven ten aanzien van de groenzone tussen Leiden en Den Haag, Duin-Horst-

Weide. 

 

Voor Leiden en directe regio is het interessant om na te denken over de kansen die dit biedt. Te 

denken valt aan een fusie van de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland, Haaglanden en 

Leidse regio of Haaglanden, Leidse regio en Duin- en Bollenstreek. Ook is het mogelijk dat een 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lUH5Hq1ea-ir6M&tbnid=IUdXgg66zHy1AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.greenportwestland.nl/Smartsite.shtml?CaseNr=5671=162253ch=INT&id=156330&ei=MEmTUf2GKYbM0QWJu4GIAg&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNF2E_D5_tq8XjU-3B2VovEXpD0MVw&ust=1368693326011164
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deel van de gemeenten in Haaglanden aan zo’n samenwerking deelneemt. 

 

C Partijen in beeld. 

 

Delft.  

De gemeente Delft, twintig minuten afstand per trein vanaf Leiden CS, is wellicht de belangrijkste 

partner voor Leiden binnen de Zuidvleugel. Evenals Leiden is Delft een op en top kennisstad. De 

Technische Universiteit Delft (TUD) is de motor achter de innovatieve economie van de grotere 

regio. Juist een technische universiteit is cruciaal in het creeëren van een klimaat gericht op 

innovatie, kennisvalorisatie en transfer. Evenals Leiden is ook Delft een historische Hollandse 

stad met een oude binnenstad als cultuur-historisch hart van de stad. Delft is partner op alle 

economische dossiers binnen Zuid-Holland waarin Leiden participeert, zoals Medical Delta, Tri-

Delta, Spacecluster, Security Delta, en de samenwerking van de drie universiteiten (LDE). 

Nieuwe technologie is voor deze sectoren van groot belang. Delft heeft gezien haar technisch 

profiel veel verwantschap met opgaven in de Rotterdamse regio, op de vraagstukken van water, 

energie, haven en clean tech. Zie daartoe ook de volgende alinea’s. 

 

Rotterdam.  

Na Delft is ook Rotterdam een belangrijk kennispartner, waarmee wordt samengewerkt. De 

verbindende schakel is ook hier kenniseconomie met de universiteit en het academisch medisch 

centrum als drijvende kracht. In 2010 heeft Rotterdam samen met Delft de Regionale 

Kenniseconomie Agenda gepresenteerd. Dit naar aanleiding van een kritisch OECD rapport 

"Higher education in regional and city development - Rotterdam". Hierin werd Rotterdam 

opgeroepen prioriteit te geven aan een dergelijke agenda en daarbij ook Delft en Leiden te 

betrekken. Deze agenda verbindt, versterkt en versnelt vier grote speerpunten: 

Clean Tech Delta. De Clean Tech Delta moet de new green deal voor innovaties in een aantal 

kansrijke schone technologieën in de regio Rotterdam - Delft worden.  Het is een gezamenlijke 

inspanning van kennisinstellingen, bedrijven en de overheid, waar inmiddels 42 partijen bij zijn 

aangesloten. 

Medische Delta & Zorg. De regio kent een bijzonder hoog innovatief potentieel op het gebied 

van gezondheid. Het Erasmus MC, de TU Delft en de Universiteit Leiden/LUMC, verenigd in de 

"medical delta", en de Hogeschool Rotterdam zijn de voornaamste centra voor medische kennis, 

onderzoek, en opleidingen in de regio. Zij genereren veel spin-off bedrijvigheid die zich graag in 

directe nabijheid vestigt. 

Talentontwikkeling. De kennisinstellingen willen het talent dat onmiskenbaar bij de 

verschillende groepen aanwezig is, opsporen en begeleiden in het succesvol kunnen doorlopen 

van een studie in het hoger onderwijs. Dat vergt een meervoudige aanpak. De Erasmus 

Uuniversiteit(EUR), INHolland en de Hogeschool Rotterdam werken bij dit thema samen met de 

gemeentelijke diensten en de partners van het Rotterdams Onderwijs Beleid. 

Gebiedsgericht innovatiebeleid: campus, stad & regio. In de regio zijn ambitieuze plannen 

voor bestaande campussen, kennisintensieve bedrijvigheid en (studenten)voorzieningen: EUR 

Woudestein Campus, de Kennis-As en Science Port Holland (SPH) met het Medisch cluster rond 

Hoboken, de RDM-campus, Stadshavens, Schieveen, Technopolis, campus TU Delft en TIC-

Delft. 

Belangrijkste onderdelen van deze agenda zijn inmiddels opgepakt in het verband van 

Zuidvleugel (ROM) en Medical Delta. Leiden is op al deze dossiers partner. 

 

Den Haag 

Hoewel geen echte universiteitsstad, is Den Haag natuurlijk evenzeer een kennisstad. De relatie 

met Leiden en Leidse regio is vooral zichtbaar in de vestiging van de Leidse Universiteit 

(Campus Den Haag). De opgaven waar Den Haag voor staat en die verwoord zijn in bijvoorbeeld 

de visie op de Metropoolregio roepen veel herkenning in Leiden op. Internationale profilering, 
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fantastisch woonklimaat voor internationale kenniswerkers en expats, thema’s Security, Recht en 

Vrede passen goed bij de Leidse ambities. Op het terrein van Cultuur (musea, schouwburg, 

concerten) is veel gezamenlijks mogelijk, reden waarom Leiden zich heeft aangesloten bij de 

Cultuurpijler in de Metropoolagenda. Recent heeft Den Haag zich gevoegd bij het Holland 

Rijnland initiatief tot oprichting van een Holland Space Cluster (Noordwijk-Leiden-Delft). 

 

Wassenaar 

Wassenaar is een directe buur van de Leidse regio en is nauw betrokken bij belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied van Katwijk en Leiden, zoals de locatie Valkenburg en de 

RijnlandRoute. Daarnaast heeft Wassenaar haar ambtelijke organisatie volledig geïntegreerd 

met Voorschoten in de Werkorganisatie Duivenvoorde. Wassenaar presenteert zichzelf als ‘oase 

in de Randstad’ met grote kwaliteiten in woonmilieus, ruimte, kust, groen en rustieke omgeving. 

Op de website van Wassenaar zijn geen strategische documenten te vinden zoals een 

strategische visie of een structuurvisie of –plan. Daardoor is het lastig de opgaven van 

Wassenaar in kaart te brengen. Als onderdeel van Haaglanden fungeert de regionale 

structuurvisie als leidraad. Belangrijke opgave voor Wassenaar is kwaliteitsverbetering van de 

groencorridor tussen de Haagse en Leidse agglomeratie, het Duin-Horst-Weidegebied. 

Wassenaar draagt belangrijk bij het woonkwaliteitsniveau van Haaglanden als totaal en versterkt 

op deze wijze de internationale aantrekkelijkheid van de regio. 

 

 

D Reflectie.  

De relatie Leiden/Leidse regio met de Zuidvleugel is sterk. Voor veel belangrijke opgaven 

waarvoor Leiden en de Leidse regio staan op het gebied van kenniseconomie en internationale 

profilering zijn alleen op dit podium de interessante en meerwaarde toevoegende partners te 

vinden. In het bijzonder de combinatie met de samenwerkende universiteiten en de grote steden 

gezamenlijk maakt dit tot een imposante Kennis-As in Zuid-Holland. Alleen gezamenlijk, de 

Zuidvleugel als geheel, hebben we voldoende massa en kansen om in het internationale 

speelveld van kenniswerkers en kennisbedrijven een serieus partner te zijn. De 

complementariteit van de steden en universiteiten op de kennisgebieden en specialisatie draagt 

er in belangrijke mate toe bij dat goede samenwerking en verbindingen tot meerwaarde leidt. 

 

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag blijft interessant als informeel netwerk voor 

samenwerking rond grote opgaven als kenniseconomie, internationale profilering en acquisitie. 

Het zou de voorkeur verdienen wanneer de schaal van de Zuidvleugel gecombineerd zou 

worden met de informele werkwijze van de metropoolregio.  

 

De ontwikkeling van Haaglanden is zeer interessant in het geval de Wgr+ vervalt en de 

Metropoolregio Rotterdam- Den Haag beperkt blijft tot het inrichten van een vervoersautoriteit. 

Door het wegvallen van de wettelijk vastgelegde grenzen van de stadregio, zijn de gemeenten in 

Haaglanden vrij om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Gezien de grote overeenkomsten in 

maatschappelijke opgaven, de wederzijds toegevoegde waarde van stedelijke regio’s en de al 

langer bestaande samenwerkingsagenda (kenniseconomische thema’s, Stedenbaan, landschap) 

is een verkenning naar een vorm van samenwerking tussen (delen van) Holland Rijnland en 

(delen van) Haaglanden een serieuze opdracht. Voor de thema’s BioScience, Space, Biobased 

Economy liggen directe en sterke verbanden tussen Leiden/ Leidse regio (en Noordwijk) en de 

steden in de Zuidvleugel.  

 

Wat voorgaande analyse ook leert, is dat veel energie wordt verspild in dingen dubbel doen. 

Provinciaal beleid, Zuidvleugelbeleid, Metropoolbeleid. Drie keer worden dezelfde doelen 

genoteerd over hetzelfde gebied, met beperkte onderlinge verschillen. De praktijk is dat er in dit 

deel van de Randstad veel gepraat wordt, en te weinig tot daden wordt overgegaan. VNO-NCW 



 
44 

heeft eind maart 2013 de gemeenten en provincie Zuid-Holland opgeroepen te kiezen voor een 

sterke Zuidvleugel, met één economische agenda, één vervoersautoriteit en één 

Ontwikkelingsmaatschappij. Dit is ook de lijn die het college van Leiden voorstaat, hoewel een 

vervoersautoriteit naar haar oordeel bij voorkeur op Randstadniveau wordt ingericht. 

 

 

 

7 Provincie Zuid-Holland 
 

A Introductie en omschrijving 

De Provincie Zuid-Holland is enerzijds een ‘hogere’ overheid van de gemeente in de klassieke 

drieslag in het binnenlands bestuur, met eigen doelen en toezichthoudende en kaderstellende 

bevoegdheden. Voor de niet-stadregio’s, zoals Holland Rijnland is de provincie de 

vervoersautoriteit. Anderzijds is de provincie vaak partner bij het realiseren van lokale of 

regionale doelen. Zo is de provincie projectleider van projecten op grootschalige infrastructuur 

(Rijnlandroute) en OV-beleid en heeft een leidende rol in de Zuidvleugelsamenwerking. De 

provincie participeert op gelijke voet in samenwerkingsverbanden zoals Medical Delta en ROM 

Zuidvleugel. 

 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

Veel beleidsdoelen van de provincie Zuid-Holland zijn verwoord in het vorige blok bij het 

onderdeel Zuidvleugel. Zo heeft de provincie haar economisch beleid volledig geïntegreerd in de 

gezamenlijke aanpak met de regio’s van de Zuidvleugel. In dit onderdeel aandacht voor twee 

documenten: de provinciale structuurvisie (PSV) en het rapport Weerbare Regio. 

 

1. Provinciale Structuurvisie 

De Provinciale Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met 

bijbehorende uitvoeringsstrategie. Er staat in hoe de provincie samen met haar partners wil 

omgaan met de beschikbare ruimte. Met de structuurvisie werkt de provincie aan een vitaal Zuid-

Holland, met meer samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor is in Zuid-Holland 

goed wonen, werken en recreëren voor iedereen binnen handbereik. De provincie onderscheidt 

5 hoofdopgaven: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel  

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie  

 divers en samenhangend stedelijk netwerk  

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap  

 stad en land verbonden. 

Ook de instrumenten van de provincie komen in de structuurvisie aan de orde. De provincie 

ordent op kaarten, ontwikkelt programma’s en projecten, agendeert zaken en laat onderzoek 

uitvoeren. Zij stuurt op hoofdlijnen door kaders te stellen en het lokale bestuur ruimte te geven bij 

de ruimtelijke inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: ‘Lokaal wat kan, 

provinciaal wat moet.’ In de structuurvisie kiest de provincie voor een tweeledige sturing, op 

ruimtelijke functies en op ruimtelijke kwaliteiten. Deze zijn in beeld gebracht op een functiekaart 

en een kwaliteitskaart, die eenzelfde status hebben en elkaar aanvullen. Deze zijn te raadplegen 

op www.pzh.nl  

 

Uitgelicht: Provinciale landschappen 

http://www.pzh.nl/
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In de PSV zijn zes provinciale 

landschappen aangewezen. Dit 

zijn landschappen met bijzondere 

waarde, waarvoor in het 

provinciaal beleid extra aandacht 

is. Opvallend is dat rond de Leidse 

agglomeratie drie van deze 

landschappen te vinden zijn. De 

aanwijzing van de landschappen 

past zeer goed bij het beleid van 

de Holland Rijnland gemeenten om 

extra te investeren in deze 

groengordels rond de stedelijke 

agglomeratie. Middels het 

Groenfonds, onderdeel van het 

Regionaal Investeringsfonds, wordt door de regio 20 miljoen euro geïnvesteerd in verbetering 

van de groenstructuur. Deze investering wordt in de meeste gevallen voorzien van cofinanciering 

vanuit Europees of Provinciaal beleid, waarbij de regiobijdrage wordt verdrievoudigd. 

 

Nieuwe Structuurvisie 2014. Er is behoefte aan een nieuwe structuurvisie omdat er sprake is 

van veranderende economische en demografische omstandigheden, die structureel doorwerken 

op de kantoren- en woningmarkt, krimp en urbanisatie. De provincie heeft in april 2013 met 

relevante partijen gesproken over oplossingen voor de ruimtelijke vraagstukken die in de 

provincie spelen. Met de input die de provincie heeft gekregen in de gebiedsbijeenkomsten 

worden er nu keuzes gemaakt voor de grote lijnen van de visie en sturing. Deze grote 

beleidswijzigingen krijgen een plek in de zogeheten koersnotitie. Deze notitie vormt de basis van 

de ontwerpstructuurvisie en zal in september 2013 door Provinciale Staten worden vastgesteld. 

De nieuwe PSV zal in de loop van 2014 definitief worden vastgesteld. Naar verwachting zal de 

nieuwe mobiliteitsvisie van de provincie worden geïntegreerd met de PSV. 

 

PSV-kwesties. Vijf belangrijke vraagstukken staan centraal bij het maken van de nieuwe PSV: 

 

Veranderende economie. Er is sprake van een structurele kanteling in economie en 

samenleving. De leegstand en slechte aansluiting tussen vraag en aanbod komt dan ook niet 

vanzelf goed. In veel gemeenten is nu al meer ruimte gereserveerd voor plannen dan er ooit 

gebouwd zal worden. In plaats te bouwen vanuit het denken in ‘aanbod’ (het wordt toch wel 

afgenomen) moeten we bouwen afhankelijk van werkelijke ‘vraag’. Dus moeten we beter 

nadenken hoe we omgaan met kostbare ruimte en slimmer tevoren inschatten en bepalen: wat 

doen we waar, wie wil wat en waaraan is echt behoefte, ook op langere termijn? Dat is des te 

belangrijker als we internationaal willen blijven concurreren als Europese topregio. 

 

Positie van de stad. Er is een sterke trek naar de steden. Steeds meer mensen kiezen voor 

wonen in de stad, vanwege het woningaanbod, werk en de mogelijkheden voor winkelen, uitgaan 

en interessante ontmoetingen. Juist 1-persoonshuishoudens - waarvan het aandeel in de 

bevolking steeds verder toeneemt – kiezen voor de kwaliteiten van de stad. De behoefte in Zuid-

Holland aan hoogwaardig stedelijk wonen, met een goede kwaliteit van de woon- en 

werkomgeving, veel goede voorzieningen, bereikbaarheid en leefbaarheid, neemt daarmee sterk 

toe. Niet alleen gaan meer mensen in de stad wonen, ook de economie als geheel draait op 

termijn steeds meer om de steden. De kenniseconomie wordt belangrijker en die ontwikkelt zich 

vooral in de steden. Stedelijke gebieden bepalen de concurrentiekracht van de provincie. De 

belangrijke productiegerichte topsectoren van Zuid-Holland in de Mainport en Greenports, 

zoeken bij hun schaalvergroting ook een goede aansluiting op het stedelijke milieu. Goede 
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bereikbaarheid en samenhang met de stad zijn belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling. De 

nieuwe structuurvisie zorgt voor een nieuwe afstemming van functies en stedelijke kwaliteiten. 

 

Klimaatverandering. Klimaatveranderingen hebben grote invloed op Zuid-Holland. Zo komen er 

meer lange natte perioden, afgewisseld met meer periodes van droogte, de zeespiegel stijgt, 

rivieren laten extremere verschillen zien tussen hoge en lage waterstanden. Ook de veiligheid 

van onze dijken is een punt van aandacht. Nieuwe vormen van bescherming zijn aan de orde. 

Droogte, minder zoet water en het ondergronds verder opdringen van zout water vanaf de kust, 

hebben effect op de natuur, op de Greenports, op de verzilting van landbouwgronden.  

De provincie moet goed voorbereid zijn op deze ontwikkelingen en ermee omgaan. 

In de nieuwe structuurvisie wil de provincie de gevolgen van de klimaatontwikkeling een plek 

geven: wat regelen we op welke plek als het gaat om water- en veiligheidsproblemen die 

samenhangen met het klimaat? Denk daarbij aan toenemende schaarste aan zoet water en de 

gevolgen daarvan voor landbouw, Greenports, natuur en drinkwatervoorziening, en de behoefte 

aan duurzame veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen hoog water. 

 

Duurzame energie. De provincie Zuid-Holland heeft een economie die veel energie vergt, door 

grote economische bedrijvigheid, veel verkeer en transport en een hoge woningdichtheid. 

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder, terwijl de vraag naar energie 

toeneemt. Dit maakt de zoektocht naar nieuwe vormen van energievoorziening steeds 

dringender. De overheid werkt aan een omschakeling naar uiteenlopende alternatieve vormen 

van energie, zoals windenergie, aardwarmte, warmte-/koude opslag in de bodem en op kleine 

schaal zonne-energie. Maar de ambities en doelstellingen worden zonder extra inzet niet 

gehaald. Maatregelen om alsnog de taakstellingen te halen, hebben vergaande ruimtelijke 

consequenties: energieopwekking, -transport en -opslag vragen ruimte en bijzondere 

inpassingsmaatregelen, zowel bovengronds als in de ondergrond. De provincie wil deze 

maatregelen dan ook zorgvuldig inpassen in het ruimtelijk beleid. 

 

Balans in het landelijk gebied. Niet alleen de stad verandert, ook het landelijk gebied. Er 

komen steeds meer agrarische bedrijfscomplexen vrij. Economische veranderingen en 

schaalvergroting beïnvloeden de landbouw. Dit zorgt voor druk op de kwaliteit van het 

landschap. De bevolking in het landelijk gebied stabiliseert en vergrijst sneller dan de bevolking 

in de stad. Op termijn zal in sommige delen van het landelijk gebied sprake zijn van 

bevolkingskrimp, Het voorzieningenniveau – zoals winkels en het openbaar vervoeraanbod – en 

daarmee de economische vitaliteit neemt sterker af in de landelijke gebieden. De leefbaarheid 

wordt wel hoog gewaardeerd. Grote woningbouwontwikkelingen in het landelijk gebied zijn niet 

meer als belangrijke bron van inkomsten aan de orde. Het belang van het landelijk gebied voor 

de stedelijke economie neemt toe in de vorm van vrijetijdsbeleving, verkoop van streekproducten 

en kleinschalige stedelijke functies.  Bescherming van de natuur, landschap en cultuur is door 

het rijk overgedragen naar de provincies. Dit alles vraagt om maatwerk in de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor een vitaal landelijk gebied. Een nieuwe balans is nodig tussen 

ontwikkeling en bescherming en betere sturing op ruimtelijke kwaliteit. 

 

Provinciale projecten in Holland Rijnland 

In de huidige Provinciale Structuurvisie is per regio binnen de provincie een kaart gemaakt met 

de belangrijkste opgaven voor die regio. Hieronder is de kaart afgebeeld die betrekking heeft op 

Holland Rijnland. 
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2. Onderzoek Weerbare regio 

Eind 2012 presenteerde de provincie de rapporten die voortkwamen uit het onderzoekstraject 

‘Waarbare Regio’. Het hoofdrapport heet De weerbare regio. Ruimtelijk Economisch beleid in 

de Zuid-Hollandse kenniseconomie. Als basis voor haar clusterbeleid laat de provincie Zuid-

Holland onderzoeken welk ruimtelijk en economisch instrumentarium zij kan inzetten om te 

komen tot meer economische weerbaarheid en tot kansen voor economische vernieuwing en 

groei. Het onderzoek selecteert sterke en kansrijke sectoren en investeringssegmenten voor de 

regionale economie op vernieuwende wijze. Dit gebeurt op basis van arbeidsmarktposities en 

directe buitenlandse investeringen. Per stedelijke agglomeratie (Rotterdam, Den Haag/Delft, 

Drechtsteden, Leiden en Gouda/Alphen) worden vervolgens sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen geanalyseerd. De analyses vormen de basis voor het formuleren van 

beleidsaanbevelingen, gericht op specifieke sectoren en op het versterken van het regionale 

vestigingsklimaat. 

Doel van het traject Weerbare Regio is te komen tot een betere internationale concurrentiepositie 

van de Zuid-Hollandse clusters.  

 

Duale economie. Er is reden tot zorg: de belangrijkste clusters (tuinbouw, havenindustriëel 

complex, water- en deltatechnologiecluster) groeien nog wel hard in productiviteit, maar minder 

in vernieuwing en werkgelegenheid. De nieuwe, innovatieve sectoren in Zuid-Holland 

compenseren onvoldoende de achteruitgang op de grootste clusters. De Zuid-Hollandse 

economie wordt als ‘duaal’ bestempeld: in het noorden is sprake van een stedelijke diensten- en 

kenniseconomie (nadruk op stad, beleving, consumptie) die integreert met de Noordvleugel met 

Schiphol als belangrijke integrerende kracht. In het zuiden bestaat een productie-industriële 

economie die sterk gericht is op de Rijn-Schelde Delta en kapitaal- en ruimte-intensief van aard 

is. In het algemeen kan gesteld worden dat Zuid-Holland een gemiddelde en langzaam 

afzakkende positie inneemt in het wereldwijde netwerk van directe buitenlandse investeringen.  

De studie bevestigt het belang van allianties met de Noordvleugel van de Randstad voor 

zakelijke en financiële diensten, creatieve industrie en life-science specialisaties, en de Rijn-

Schelde delta en Westelijk Noord-Brabant voor het water technologiecluster, transport en 

chemie. Belangrijke “nieuwe” relaties die naar voren komen zijn die met Brainport voor hightech 

systemen en Wageningen voor specifieke segmenten in life-sciences. Allianties met deze regio’s 

zijn aan te bevelen. 

 

Skill. In het onderzoek is gekeken naar skill-gerelateerdheid van sectoren: overlap in 



 
48 

vaardigheden, vakkennis en toegepaste technologie tussen verschillende sectoren. Combinatie, 

complementariteit en samenwerking kunnen dat bijdragen aan clustervorming, cross-overs en 

vernieuwing. Zo bestaat skill-gerelateerdheid van de Life- en healthsciences met de optische 

industrie, farmaceutische industrie, specifieke vormen van chemische industrie, onderwijs en 

onderzoek en sectorale hoofdkantoren. Het tuinbouwcluster kent deze gerelateerdheid met 

biotechnologisch onderzoek, ICT en zendapparatuur, chemische sectoren, machinebouw en 

koeltechniek, handelssectoren en farmaceutische producten industrie. 

Skill-gerelateerdheid van sectoren is een belangrijk voordeel voor de provincie/regio. Het 

verminderd de kwetsbaarheid van de arbeidsmarkt wanneer economische tegenspoed in de ene 

sector opgevangen kan worden in een andere sector, er ontstaan schaalvoordelen in het 

opleiden van medewerkers, en het potentieel voor kennisuitwisseling tussen sectoren neem 

navenant toe, hetgeen zeer belangrijk is voor innovatieprocessen. 

 

Investeringen. Zuid-Holland speelt een secundaire rol in Europa wat betreft het ontvangen van 

buitenlandse investeringen. Van de 267 Europese regio’s staat Noord-Holland op plaats 12, 

Zuid-Holland op plaats 26. Dat is vreemd omdat de sterke sectoren in de provincie een 

regisserende positie in de wereld hebben.  

 

Stedelijk netwerk. Het ontbeert Zuid-Holland aan voldoende massa, dichtheid en schaal- en 

agglomeratievoordelen. Tegelijkertijd biedt juist het polycentrische stedelijke netwerk van Zuid-

Holland kansen op vernieuwing en groei. De binnensteden en stedelijke schaduwzones zijn 

broedplaatsen voor nieuwe economische activiteiten. Het stedelijk netwerk vormt ook een 

netwerk van kennis- en onderzoeksinstellingen, kennismilieus, campussen en bedrijven die 

samen een regionaal innovatiesysteem vormen. Dit netwerk vormt de drager van de regionale 

kenniseconomie. 

 

Schiphol. De rol van Schiphol voor de Zuid-Hollandse economie blijkt groot te zijn: voor 

buitenlandse investeerders, kennisrelaties en clusters in de regio. Een analyse welke 

investeringen bijdragen aan het behoud of zelfs uitbouw van deze rol, is interessant. De poort tot 

de ‘global piplines’ is wellicht een belangrijkser schakel in de zoektocht naar weerbaarheid, dan 

de stimulering van veel ‘local buzz’.  

 

Over de Leidse regio. Over het life-science en health cluster noteert het rapport dat dit een 

relatief klein, maar sterk groeiende sector is. Zowel de clusterkern als de skill-gerelateerde 

sectoren zijn sterk geconcentreerd op enkele plaatsen. Dit maakt het cluster vatbaar voor 

specifiek gebiedsgericht beleid. De sector voldoet aan veel van de kenmerken van een 

hoogwaardig kenniscluster: samenwerking van bedrijven, universiteit en overheid in een lokaal 

innovatiesysteem, internationale kennisrelaties (‘global pipelines’) in onderzoekssamenwerking, 

hoogopgeleide kenniswerkers die graag wonen in een voorzieningenrijke omgeving, clustering, 

kennisuitwisseling en buitenlandse investeringen op het succesvolle bio-sciencepark in Leiden, 

en potentievolle skill-gerelateerdheid met gespecialiseerde chemische sectoren, handel, 

onderwijs en zakelijke diensten. De nabijheid van Schiphol is een pré. Dit model werkt al op de 

schaal van Leiden en haar bio-sciencepark. De sector is nog steeds een groeisector, en ook 

buiten Leiden bestaan er concrete plannen en investeringen voor de facilitering van lokale 

kennisontwikkeling. Investeringen in Delft maken het cluster in de provincie potentieel sterker, 

maar de sector verspreid zich meer en de voordelen van nabijheid worden minder. Afstemming 

tussen de Leidse en Delftse regionale bedrijfsorganisaties, kennisinstellingen en overheden is 

aan te bevelen, evenals het goed in kaart brengen van de skill-gerelateerdheid in sectorale 

segmenten. Een regionale visie op valorisatie en arbeidsmarkt lijken in dit cluster zeer op haar 

plaats. 

De relevantie van Leiden voor andere clusters krijgt ook nog nadruk in de beschrijving van het 

Greenportcluster, in het bijzonder de bollenstreek. Hierin gaat het voornamelijk om 
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biotechnologisch onderzoek, R&D, en onderwijs met als clusterkern Leiden. Dit bevestigt 

hetgeen beschreven staat in paragraaf 3.2.2. De kern van de Kennisas, de regio Leiden-Delft, is 

een interessante case-study voor het bestuderen van valorisatie, kennismilieus en science-

parks. 

 

Aanbevelingen. Het rapport doet 22 beleidsaanbevelingen. Deze hebben vooral betrekking op 

het thema skill-gerelateerdheid, stimuleren van kruisbestuivingen (belangrijke rol voor 

overheden), concrete sectorgerichte aanbevelingen zoals hierover over de Leidse regio, de rol 

van stedelijke gebieden en netwerken waarbij vooral agglomeratiekracht belangrijk is 

(voorzieningen, toplocaties, broedplaatsen), investeren in allianties met Noordvleugel, Rijn-

Schelde delta,  Eindhoven en Wageningen. Ten aanzien van het versterken van de 

aantrekkingskracht voor buitenlandse investeerders wordt een strategie aanbevolen gericht op 

de Aziatische regio, waarbij bij voorkeur samen wordt opgetrokken met de Amsterdamse 

metropoolregio. Een infrastructureel netwerk dient eraan bij te dragen dat de woon- en 

werkmilieus op de Zuid-Hollandse Kennisas een goede onderlinge verbondenheid kennen. Voor 

R&D investeringen uit het buitenland blijkt grote gevoeligheid voor investeringen in hoger 

onderwijs en kennisinstituten, zoals campussen. Het beter benutten van de nabijheid van 

Schiphol is hiervoor reeds gememoreerd.  

 

C Partijen in beeld. 

Alle relevante partijen binnen Zuid-Holland zijn reeds besproken in de voorgaande blokken. 

 

D Reflectie: relatie met Leidse(regio) belangen. 

Dat de Leidse belangen nogal samenvallen met de provinciale is natuurlijk niet vreemd. 

Verbazingwekkender zou het zijn wanneer dat niet het geval was. (Natuurlijk kennen we allemaal 

het voorbeeld dat Leiden de RGL wenste en de provincie dit project schrapte , maar dat zijn 

uitzonderingen.) De interactieve werkwijze waarop de provincie werkt aan Structuurvisies is al 

enige jaren regel. Ook met de opstelling van een nieuwe PSV is er alle gelegenheid om de 

belangen van Leiden en Leidse agglomeratie goed door te laten klinken in deze structuurvisie. 

Interessant zijn de nieuwe thema’s, zoals aandacht voor de positie van de stad en duurzame 

energie en energievoorzienendheid van regio’s. Dit vraagt ook van Leiden een visie op dit 

dossier, alleen of samen met anderen ontwikkeld. 

 

Wat steeds meer gaat opvallen uit de onderzoeken van de laatste jaren, zeker wanneer het 

vergelijkend onderzoek naar ontwikkelingen in een grote regio (provincie) betreft, is dat Leiden 

en de Leidse regio opvallend goed scoren op economische kracht, een duidelijk profiel, 

aantrekkelijkheid en voorbeeldfunctie. Het onderzoek en rapport Weerbare Regio benadrukt dat 

nog eens in niet mis te verstane woorden. 

Wat in bovenstaande het meest in het oog springt is de tamelijk scherpe scheiding tussen de 

noord- en zuidkant van de provincie, met een geheel verschillend economisch profiel en 

oriëntatierichting: het zuiden kijkt vooral naar het zuiden, het noorden is meer verknoopt met 

Noordvleugel. In bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid krijgt dit nog weinig invulling. De 

scherpe opdeling van de Randstad in vleugels werkt eveneens belemmerend. Bovenstaande 

analyse is een stimulans voor heroriëntatie in samenwerking, waarbij ook deze vleugelbarrieres 

geslecht kunnen worden. Belangrijke opgaven in het over de eigen schaduw heenstappen is die 

om samen met Amsterdam tot een acquisitiestrategie voor buitenlandse investeringen te komen. 

Wellicht dat de nabije toekomst het echte Randstedelijke denken concreet zichtbaar gaat maken. 

 

De reflecties in het vorige blok, over Zuidvleugel en Metropoolregio, worden in de analyse van 

Weerbare Regio bevestigd: veel samenhang van Leiden met de opgaven van vooral Delft, Den 

Haag en, beperkter dan in het vorige blok, Rotterdam.  

Nieuwe onvermoede vergezichten ontstaan door de gesuggereerde allianties met Eindhoven en 
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Wageningen. Duidelijk is dat de opgaven op het terrein van kenniseconomie voor de komende 

jaren een belangrijke drijvende kracht is achter de inspanningen van overheden. Leiden mag er 

trots op en dankbaar voor zijn dat zij als Sleutelstad ook een sleutelrol kan vervullen in deze 

toekomst. Nu alleen nog waarmaken. 

 

Tenslotte ligt een belangrijk gezamenlijk belang in de realisatie van een duurzame robuuste 

groenstructuur rond de Leidse stedelijke agglomeratie. 

 

 

 

8 Metropoolregio Amsterdam en Noordvleugel 

 

A Introductie en omschrijving 

 

Noordvleugel.  

De Noordvleugel van de Randstad bestaat uit de 

stedelijke agglomeraties rond Haarlem, Amsterdam, 

Almere en Utrecht, en ligt dus in drie provincies, 

waarvan de provincie Utrecht in haar geheel. Binnen 

de Noordvleugel bestaan twee stadsregio’s: 

Amsterdam en Utrecht.  

 

 

Metropoolregio Amsterdam 

De Amsterdamse regio presenteert zich in een brochure als volgt: “De ‘Metropoolregio 

Amsterdam’ (MRA) is het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale 

overheden in de noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag maken de partners 

afspraken op het gebied van economie, verstedelijking, verkeer en vervoer, landschap en 

duurzaamheid. De bundeling van krachten zorgt voor betere afstemming, snellere besluitvorming 

en een krachtiger stem richting ‘Den Haag’. Dit alles voor een betere regio en versterking van de 

internationale concurrentiekracht. Het metropoolgebied heeft geen harde grens; het strekt zich 

globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Internationaal 

wordt de naam Amsterdam Metropolitan 

Area gevoerd.” In het bepalen van 

landelijk beleid en aantrekken van 

financiering voor projecten is deze 

metropoolaanpak tamelijk succesvol.  

 

De Metropoolregio Amsterdam omvat 36 

gemeenten. De schaal van de 

metropoolregio is kleiner dan die van de 

Noordvleugel (de provincie Utrecht maakt 

er geen deel van uit), maar groter dan de 

Stadsregio Amsterdam (SRA, 24 

gemeenten). De Metropoolregio 

Amsterdam omvat de SRA, Almere en Lelystad, het Gooi en Zuid-Kennemerland (regio 

Haarlem).  

 

De MRA-samenwerking vindt plaats op vrijwillige basis. Alle partners werken vanuit eigen kracht, 

ervaring en deskundigheid aan het versterken van de internationale concurrentiekracht en het 

verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat. De democratische legitimatie van besluiten vindt 

plaats in de Staten en Raden van de aangesloten gemeenten en provincies. De coördinatie van 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5cRHNUOeZmiGBM&tbnid=3WXBQqCK7QJQrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.opendiensteninnovatie.nl/?q=node/22&ei=XiCKUcPiHMiW0QXNioCYCA&bvm=bv.46226182,d.d2k&psig=AFQjCNFzxUeDfkZ1YcKBVB6aA0IO-pXmow&ust=1368093106214553
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wRLRkU2Xy0uXXM&tbnid=mzqC5WgWM-ZDLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vervoersplanoloog.blogspot.com/2011/04/structuurvisie-amsterdam-2040.html&ei=ZSOKUba7NYT80QX18YAI&bvm=bv.46226182,d.d2k&psig=AFQjCNGzPviPavYsuvmqd9i1izj2qmJ7tw&ust=1368093901566719
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de MRA-activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en economie gebeurt door 

drie Platforms: 

Platform Ruimtelijke Ordening (PRO) 

Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) 

Platform Regionale Economische Structuur (PRES) 

De drie voorzitters van de Platforms en een regionale vertegenwoordiging vanuit Flevoland 

vormen samen het Voorzittersoverleg MRA. Het Voorzittersoverleg MRA stemt de strategische 

opgaven uit de verschillende domeinen op elkaar af. Ook heeft het overleg een coördinerende 

functie. Het Voorzittersoverleg MRA wordt ondersteund door de secretarissen van de drie 

Platforms. 

 

 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  
 
1. Metropoolregio Agenda 

De inhoudelijke agenda van de MRA kent alleen ruimtelijk-economische thema’s: Economie, 

Bereikbaarheid, Ruimtelijke Ordening, Verstedelijking, Landschap en Duurzaamheid. 

Afstemming van de vier laatstgenoemde thema’s vindt plaats in één platform (PRO). Vanuit 

ongeveer 10 subregio’s binnen de metropoolregio nemen vertegenwoordigers deel aan dit 

overleg. Het Platform PBM bespreekt vooral de ontwikkelingen op het dossier bereikbaarheid en 

wordt gevormd door drie vertegenwoordigers van de drie provincies en drie vanuit de grootste 

gemeenten: Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer. In het Platform Regionaal Economische 

Structuur (PRES) werken de regionale overheden samen aan economisch beleid. In PRES zijn 

afspraken gemaakt over het beter in balans brengen van vraag en aanbod van werklocaties 

(‘Plabeka’ = Platform Bedrijven en Kantoren) en over de inzet van regionale middelen voor 

Board-projecten. Andere centrale thema’s zijn toerisme, hotelbeleid, onderwijs & arbeidsmarkt en 

duurzame economische ontwikkeling. PRES organiseert ook de afstemming met ruimtelijke 

dossiers, evenals de samenwerking met Utrecht in het Noordvleugeloverleg. PRES brengt 

jaarlijks de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam uit. Deelnemers aan dit 

overleg zijn acht steden, waarvan twee namens een subregio spreken, twee provincies en de 

Stadsregio Amsterdam. 

 

1. 2. Economic Board Amsterdam 

De Amsterdamse metropoolregio heeft alles in huis om een innovatieve en economisch sterke 

regio te zijn. Met sterke clusters waarmee de regio nationaal en internationaal een 

voortrekkersrol kan spelen. Om deze potentie ten volle te benutten, is een goede samenwerking 

nodig tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Daarom hebben zij gezamenlijk de 

Amsterdam Economic Board (kortweg: Board) opgericht. 

De rol van de Board. De Board, die bestaat uit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en 

bestuurders, bepaalt de strategie voor de economische ontwikkeling van de regio. Deze strategie 

is vastgelegd in de gezamenlijke Kennis & Innovatieagenda. De Board stimuleert hiermee 

ondernemerschap en innovatie in de sterke clusters van de metropoolregio. In het convenant 

staan de rol en de taken van de Board uitgebreid beschreven.  

Missie: Duurzame economische groei en innovatie in de Amsterdamse metropoolregio. 

 Stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. 

 Wegnemen van obstakels die de groei van kansrijke clusters belemmeren. 

Doel: Amsterdam in de top 5 van sterke Europese vestigingsregio’s. Groei van welvaart en 

werkgelegenheid. 

 

Zeven clusters. Om de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam te 

versterken, zijn zeven economische clusters benoemd: Creatieve Industrie, Logistiek, ICT/e-

Science, Financiële- & Zakelijke Dienstverlening, Toerisme & Congressen, Life Science & Health 

en Flowers & Food. De clusters geven input aan de Board bij uitvoering van de Kennis & 

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/platforms/platform-ruimtelijke-ordening/
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/platforms/platform-bereikbaarheid-metropoolregio-amsterdam/
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/platforms/platform-regionaal-economische-structuur/
http://www.iamsterdam.com/~/media/PDF/kia_nov_11.pdf
http://www.iamsterdam.com/~/media/PDF/convenant.pdf
http://www.iamsterdam.com/~/media/PDF/kia_nov_11.pdf
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Innovatieagenda. Daarbij wordt per cluster een kennisdossier opgebouwd. Binnen alle clusters is 

bijzondere aandacht voor duurzaamheid als de belangrijke motor van innovatie. Voor elk cluster 

is een kerngroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de drie triple-helix 

partijen. Deze kerngroepen maken voor elk afzonderlijk cluster een strategie met 

doorbraakinitiatieven.  De economische kracht van de MRA wordt in de eerste plaats bepaald 

door de (internationale) concurrentiekracht van de afzonderlijke clusters. Die kracht kan worden 

versterkt door het slimmer benutten van kruisbestuiving tussen de clusters. Dankzij de 

aanwezigheid van meerdere sterke clusters biedt deze strategie bij uitstek kansen voor de MRA. 

 

Buitenlandse investeringen. De sterke internationale oriëntatie en concurrentiekracht van de 

MRA komen tot uiting in haar aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. 

Luchthaven Schiphol, de havens, Greenport Aalsmeer en het internethub AMS-IX zorgen ervoor 

dat de MRA een internationaal knooppunt is voor stromen van goederen, diensten, personen en 

dataverkeer. Als gateway to Europe en uitvalsbasis voor internationaal zaken doen, is de MRA 

succesvol in het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dit is naast de logistieke hubfunctie 

ook te danken aan een aantrekkelijk woonklimaat, een bloeiende culturele sector, goede 

zorgvoorzieningen en specifieke voorzieningen voor expats. Buitenlandse investeringen zijn van 

grote economische waarde. Bedrijvigheid die onderdeel is van internationale markten en ketens, 

is kennisintensiever en levert een hogere productiviteit.  

In de afgelopen drie jaar is 45 procent van de buitenlandse investeringen in Nederland terecht 

gekomen in de MRA. Het belangrijkste herkomstland is de Verenigde Staten met een aandeel 

van 30 procent, op ruime afstand gevolgd door Japan, Verenigd Koninkrijk, India en China. Het 

belang van India en China als investeerder in de MRA neemt overigens duidelijk toe. De MRA is 

vooral sterk in het aantrekken van buitenlandse investeringen in de ICT/eScience, Financiële- en 

zakelijke dienstverlening en Creatieve industrie. Voor deze drie sectoren geldt dat de MRA een 

relatief hoger aandeel heeft dan Nederland als geheel. Daarnaast is Handel & logistiek een 

belangrijk cluster voor de regio wat betreft het aantrekken van buitenlandse investeringen. 

 

Even inzoomen op: Life science cluster in Amsterdamse regio 

Voor de Leidse regio zijn enkele sectoren in de Amsterdamse regio bijzonder interessant. 
Hieronder volgt een weergave van het Rode Life Sciencescluster: 
 
Rode Life Sciences is door de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam benoemd als 1 

van zeven sterke en kansrijke clusters in de regio. Binnen Nederland heeft het Life Sciences cluster in deze 

regio daarbij drie onderscheidende sterke punten:  

1. Kritische massa: grootste concentratie van kennis en onderzoek met circa 5.300 onderzoekers en 

een aantal internationaal toonaangevende kennisinstellingen zoals het AMC, UvA, VUmc, VU, 

NKI-AvL, NIN en CVI.  

2. Internationale oriëntatie: de Amsterdamse regio draagt bij uitstek bij aan de internationale 

profilering en verbinding van het (Nederlandse) Life Sciences cluster. De internationaal 

aantrekkende werking van Amsterdam als Gateway to Europe zorgt voor de aanwezigheid van alle 

functies uit de Life Sciences waardeketen.  

3. Cross-overs met andere clusters: door de aanwezigheid van meerdere sterke clusters, liggen er in 

deze regio unieke kansen voor cross-overs met andere clusters zoals ICT, food & flowers, 

financiële zakelijke dienstverlening en logistiek.  

 

Uitgangspositie en uitdagingen voor het cluster. Om de potenties van het rode Life Sciences cluster 

daadwerkelijk te benutten is een omslag nodig. Het sterke kennisfundament in de regio moet beter worden 

vertaald naar economische bedrijvigheid. Vanuit de Board wordt daarom ingezet op het faciliteren van deze 

omslag, gericht op een schaalsprong van het cluster in de metropoolregio. De route daarnaar toe en de 

(onderbouwing van) keuzes die daartoe gemaakt moeten worden, worden hieronder nader toegelicht.  

 

Inzet op groei kritische massa. In de metropool regio Amsterdam ligt een sterk fundament voor de rode 

Life Sciences. Binnen de kennisinstellingen UVA/AMC/VU/VUmc/NKI/AVL/NIN/CVI en Sanquin zijn ruim 

5.300 onderzoekers actief op gebied van Life Sciences. Op gebied van oncologie en neurosciences blinkt 

http://www.iamsterdam.com/~/media/PDF/kia_nov_11.pdf
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de regio wereldwijd uit. Om deze positie te behouden en verder uit te bouwen is het belangrijk dat op 

termijn de huidige rode Life Sciences industrie in de regio tot een kritische massa uitgroeit. Hiermee zal de 

aantrekkelijkheid van het gehele cluster voor talent en investeerders toenemen. Door vergrijzing is de rode 

Life Sciences industrie een interessante groei markt die hoogwaardige werkgelegenheid kan bieden aan de 

afgestudeerden en post doc’s van de kennisinstellingen. Daarnaast worden er producten met hoge marge 

ontwikkeld die geëxporteerd kunnen worden en een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het BNP van 

de regio.  

Voor het bereiken van de gewenste kritische massa zijn vier pijlers geïdentificeerd:  

1. Groei binnen de kennisinstellingen (o.a. nieuwe onderzoeksgroepen, industriële samenwerking)  

2. Groei vanuit de kennisinstellingen (o.a. spin off’s)  

3. Groei van bestaande rode Life Sciences MKB bedrijven  

4. Behoud en aantrekken van grote rode Life Sciences bedrijven  

 

Benutten kansen samenwerking kennisinstellingen met industrie. De rode Life Sciences industrie 

ondergaat op dit moment een transformatie waarbij steeds meer onderzoek aan derde partijen uitbesteed 

wordt. We achtten de kans dat een bestaande farmaceut of biotech onderneming in de regio een nieuw 

onderzoekscentrum opent klein, we zien wel kansen de werkgelegenheid binnen de kennisinstellingen te 

vergroten door samenwerking met farma en biotech bedrijven (collaborative research). We verwachten dat 

naast werkgelegenheid zulke samenwerkingen zullen leiden tot versterking van de wetenschappelijke 

positie en stimulatie van bedrijvigheid binnen de kennisinstellingen.  

 

Meer start up’s vanuit de kennisinstellingen en doorgroei van bedrijven. Vergeleken met andere 

regio’s met een sterke Life Sciences research focus, komt er relatief weinig bedrijvigheid uit de 

Amsterdamse kennisinstellingen. Het is belangrijk dat op het hoogste niveau binnen de kennisinstellingen 

het belang van bedrijvigheid vanuit kennisinstellingen onderkent en gestimuleerd wordt. Een benchmark 

met andere regio’s zoals Leiden en Vlaanderen laat zien dat een target van 5 gekwalificeerde start up’s per 

jaar die gezamenlijk 10 miljoen euro durfkapitaal ophalen ambitieus maar ook realistisch is. Om de kritische 

massa in de regio te bereiken zou er ook ten minste 1 bedrijf met een hoofdvestiging in de regio tot een 

markt kapitalisatie van 1 miljard moeten uitgroeien.  

 

Behoud van grote spelers in de regio  

De sluiting van de onderzoeksactiviteiten van Abbott in Weesp is een voorbeeld van de hierboven 

genoemde trend. Het openblijven van een deel van Organon door druk van zowel de werknemers als de 

overheid laat zien dat het mogelijk is activiteiten in Nederland te behouden. De metropoolregio moet zich 

actief inzetten de zogenaamde achterdeur dicht te houden terwijl er aan groei gewerkt wordt. Na de 

overname van Genzyme door Sanofi Aventis ligt het voor de hand dat het Europese hoofdkantoor van 

Genzyme (deels) naar Parijs verhuist. Het is de ambitie om dit kantoor met de bijbehorende 

werkgelegenheid en expertise voor de regio te behouden.  

 

Inzet op schaalsprong cluster en focus van de Board op valorisatie  

Er is binnen het cluster gekozen om vanuit de Board vooral op de eerste twee pijlers in te zetten. Er ligt een 

stevig wetenschappelijk fundament voor potentiële groei. Andere clusters wereldwijd hebben laten zien dat 

dit het absoluut eerste vereiste is om tot kritische massa te komen. Om deze schaalsprong te realiseren is 

een lange termijn strategie essentieel en moeten er keuzes worden gemaakt. De Board kan daarbij op 

bepaalde gebieden van dienst zijn om ontwikkelingen te versnellen en drempels weg te nemen. Een aantal 

zaken voor de rode Life Sciences wordt echter nationaal of internationaal geregeld. Regulering rondom 

klinische studies is hiervan een voorbeeld.  

 

Waar echt een doorbraak nodig is en waarbij de Board de rode Life Sciences kan ondersteunen: 

kennisvalorisatie, ondernemerschap, financieringsinstrumenten en huisvesting. 

Zie verder: Download de clusterstrategie Life Sciences (PDF)   

 

3.Schipholregio  
Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) wordt de noordelijke Randstad als 

geheel, en in het bijzonder de Metropoolregio Amsterdam (MRA), aangemerkt als prioritaire 

regio. Redenen hiervoor zijn de grote ruimtelijke opgaven in dit gebied, zoals de 

woningbouwopgave, en de rijksbrede belangen die dit gebied behartigt, met Schiphol, de 

http://www.iamsterdam.com/~/media/Business/Amsterdam%20Economic%20Board/pdfs/EDBA%20clusterstrategie%20Life%20Sciences%202020%20versie%20juni%202011.pdf
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Zuidas, verschillende Greenports en een belangrijk energie- en vervoersnetwerk binnen de 

grenzen. In het verlengde van de SVIR is voor het zuidwesten van deze regio het programma 

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) gestart. SMASH is erop 

gericht mainport Schiphol en de MRA te versterken, en daarmee de concurrentiepositie van 

Nederland. Deze Structuurvisie moet helderheid bieden over de mogelijkheden voor de verdere 

ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling. Vanuit SMASH wordt benadrukt dat Schiphol veel 

meer is dan alleen de luchthaven en het bijbehorende netwerk van luchtverbindingen. Om een 

(internationaal) aantrekkelijke regio te realiseren voor bewoners, bezoekers en ondernemers 

gaat de aandacht nadrukkelijk ook uit naar de wonen, werken, mobiliteit en de kwaliteit van het 

leven rond Schiphol. 

Schiphol is een essentiële vestigingsplaatsconditie voor internationale bedrijven en 

kenniswerkers in de Randstad. Behoud en versterking van de mainportfunctie en de daarbij 

behorende luchthavengebonden activiteiten heeft om die reden topprioriteit. Tegelijkertijd is het 

cruciaal om de Schipholregio als geheel economisch optimaal te laten functioneren. De hoge 

concentratie van economische activiteiten en stedelijke functies die dit doel met zich meebrengt 

leidt nu en in de toekomst tot concurrerende claims op dezelfde ruimte. SMASH is het kader 

waarbinnen het Rijk besluit over die botsende ruimteclaims en tegelijkertijd kansen probeert te 

benutten. 

Doel. SMASH heeft tot doel de ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden te bepalen voor 

de ontwikkeling van de mainport en andere majeure ruimtelijke ontwikkelingen. Hiertoe wordt 

een ruimtelijk-economische visie ontwikkeld. Daarnaast stellen Rijk, regio en sectorale partijen 

een uitvoeringsagenda op. Rijksbesluitvorming in het kader van SMASH vindt plaats langs drie 

lijnen: Leefbaarheid, Economie en bereikbaarheid en Vliegveiligheid. 

Leefbaarheid. De gelijktijdige ontwikkeling van de luchthaven en het stedelijke gebied heeft 

consequenties voor de leefbaarheid, de operatieruimte voor de luchtvaart en de ruimte voor 

woningbouw. Om die reden gelden er al langer ruimtelijke beperkingen aan woningbouw rond de 

luchthaven. Op basis van de huidige uitgangpunten wordt via een aantal varianten onderzocht of 

er een andere balans tussen vliegen en wonen mogelijk is. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken 

naar zowel de gevolgen voor woningbouw, luchtvaart en bereikbaarheid aan de ene kant en de 

economische gevolgen en de milieueffecten aan de andere kant. De horizon van het onderzoek 

is 2020 met een doorkijk naar 2040. Huidige afspraken zoals die van de Alderstafel en de 

woningbouwafspraken vormen het uitgangspunt. 

Economie en bereikbaarheid. Het wereldwijde netwerk van Schiphol is een sterke 

vestigingsplaatsfactor. Tegelijkertijd is een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de MRA een 

belangrijk pluspunt voor de verdere ontwikkeling van het luchthavennetwerk. Onderzocht wordt 

of er infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol te 

behouden. Tevens wordt gekeken of ontwikkelingen op de lijn Schiphol-Zuidas-Amsterdam 

Centrum complementair aan elkaar zijn. Zo ja, dan is het wellicht zinvol deze aan elkaar te 

verbinden, bijvoorbeeld via openbaar vervoer (de zogenaamde ‘airportcorridor’). 

Vliegveiligheid. Het garanderen van de vliegveiligheid vraagt besluiten over het weren van 

vogels rond de luchthaven. Om dezelfde reden is er aandacht voor stationaire objecten die de 

ruimte om op te stijgen of te landen beperken, bijvoorbeeld door de verstoring van het 

radarverkeer. Binnen SMASH worden maatregelen om de vliegveiligheid te verbeteren 

onderzocht op de ruimtelijke consequenties voor bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens of de 

benodigde ruimte voor waterberging. 

 

Governance Schipholregio. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) is door de 

staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd advies te geven over 

governance in de Schipholregio. Bij de voorbereiding van de Structuurvisie Mainport, 

Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer (SMASH) is er behoefte aan advies over de wijze 

waarop het Rijk de ruimtelijk economische ontwikkeling van de mainport Schiphol en de 

Metropoolregio Amsterdam kan sturen. Aan de Rli is ook gevraagd of een verheldering en 
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ordening van nationale belangen kan helpen datgene te doen waarvoor het Rijk aan zet is. De 

concrete adviesvragen betreffen: 

• Welke nationale belangen dient het Rijk minimaal te waarborgen in de stedelijke regio rond de 

mainport Schiphol, is er een hiërarchie te onderscheiden in die belangen en tot welke 

hoofdkeuzes kan dat leiden in de ruimtelijk-economische visie? 

• Wat is (in een gedecentraliseerd ruimtelijk stelsel) de verantwoordelijkheid van het Rijk, 

regionale overheden in het gebied en partijen uit de luchtvaartsector en hoe kan gekomen 

worden tot een meer robuuste governance? 

Het advies zal voor de zomer 2013 worden afgerond, zodat het betrokken kan worden bij het 

ontwikkelen van het programma SMASH. 

 

 

C Partijen in beeld. 

 

Haarlem en Zuid-Kennemerland 

Haarlem is onderdeel van de MRA, maar niet van de Stadsregio Amsterdam. Met vier 

buurgemeenten samen vormt Haarlem het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Deze 

vijf gemeenten werken aan een samenwerkingsagenda voor de nabije toekomst. De betekenis 

van Haarlem voor Leiden en regio is redelijk groot, hoewel er geen gemeenschappelijke opgaven 

liggen. Beide centrumsteden hebben een historische binnenstad met bijpassende opgaven. 

Haarlem scoort beter dan Leiden in aantrekkelijkheid voor winkelen. De OV-verbinding is 

uitstekend, maar voor autoverkeer is de verbinding slecht. Met name de noordkant van de 

Bollenstreek kent een maatschappelijke oriëntatie op Haarlem: scholen, gezondheidszorg, 

winkelen, vrije tijdsbesteding. Overeenkomsten zijn er in de opgaven van toerisme en recreatie, 

en infrastructuur (Duinpolderweg). Samenhang in de waterketen, gemeenschappelijke 

regelingen (belastingdienst, inkoop), gezamenlijk beheer openbare ruimte en afvalinzameling. In 

de intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland wordt de relatie met de Bollenstreek als 

‘belangrijk’ betiteld.  

 

Haarlemmermeer, Amsterdam 

Een thema dat nog weinig aandacht krijgt in visievorming en toekomstscenario’s van gemeenten 

en regio’s is het toenemend belang van de  zogenaamd A4-corridor Amsterdam-Antwerpen. 

Wanneer over enkele jaren de verbreding van de A4 bij Leiden (W4-project) gereed is, en 

eveneens de doortrekking van de A4 door Midden-Delfland tot de ring Rotterdam, zal de 

economische aantrekkelijkheid van deze corridor toenemen. En dat is van groot belang voor 

economische kansen die de zone rond de A4 betreft. De ontwikkeling van Werkstad A4 in 

Haarlemmermeer zijn voor de Leidse regio dus van belang. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor 

de ontwikkeling van gebieden ten zuiden van Leiden.  

Inhoudelijke opgaven die samenwerking met Haarlemmermeer of Amsterdam vereisen, zijn niet 

direct definieerbaar. Wellicht dat allianties met en betrokkenheid bij de metropoolregio rond 

economische thema’s, in de toekomst nieuwe perspectieven daarvoor opent. 

 

Utrecht 

De stad en Stadsregio Utrecht heeft in deze analyse weinig tot geen aandacht gekregen. Er zijn 

namelijk weinig gemeenschappelijke punten van aandacht. De stadsregio is onderdeel van de 

Noordvleugel en neemt derhalve ook deel aan overleggen. Eind 2012 is door enkele grote 

gemeenten en de provincie Utrecht gezamenlijk met kennisinstellingen en bedrijven een 

Economic Board Utrecht opgericht. Als lange termijn perspectief ziet men integratie met de 

Economic Board van de Metropoolregio Amsterdam als voor de hand liggend. 

Gezamenlijke belang van Leiden en regio Utrecht is verbetering van de OV-verbinding tussen 

beide steden. Ten aanzien van het Bio Science Park in Leiden is er een concurrentieverhouding 

met het Lifescience cluster in Utrecht. 
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D Reflectie: relatie met Leidse(regio) belangen. 

 

De oriëntatie van Leiden en de Leidse regio op de Noordvleugel van de Randstad is nog matig 

ontwikkeld. Vanwege bestuurlijke grenzen (provincie), arbeidsmarktoriëntatie op Den Haag en 

Haaglanden, en samenwerking in de kennis-as Leiden-Delft-Rotterdam (Medical Delta) is de 

focus van oudsher eenzijdig richting het zuiden geweest. Een heroriëntatie op de kansen in de 

Noordvleugel is echter wenselijk. Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland (De Weerbare 

Regio) en onderzoek t.b.v. de economische agenda Leidse regio blijkt dat met name op het 

terrein van kenniseconomie (topsectoren) en arbeidsmarkt  waardevolle allianties met de 

Amsterdamse regio mogelijk en wenselijk zijn. Gezien de economische kracht is de 

Amsterdamse metropool  minimaal even interessant als de Zuidvleugel. Met het Leidse 

BioScience cluster dat veruit het sterkst is in Nederland kan Leiden extra kracht geven aan de 

economische agenda van de Metropoolregio Amsterdam en daarbij meeliften met de positieve 

‘vibe’ van de hoofdstad. Daarnaast zijn combinaties mogelijk tussen topsectoren uit beide 

regio’s, zoals ICT-Bioscience, Biobased economy, spacecluster. De nabijheid van Schiphol is 

een belangrijke troef voor de Leidse kenniseconomie. 

Samenwerking, allianties of afstemming met de Amsterdamse metropoolregio is ook van groot 

belang voor het versterken van het Randstedelijk OV-netwerk. Voor optimale werking van het 

OV-systeem in de Randstad is denken buiten de bestuurlijke begrenzingen om noodzakelijk. 

Leiden is altijd voorstander geweest van één vervoersautoriteit voor de gehele Randstad. 

 

 

 

9 Kabinetsbeleid: opschaling provincies en gemeenten 

 

A Introductie en omschrijving 

 

De komende maanden zijn een aantal ingrijpende wetsvoorstellen te verwachten die invloed 

hebben op de structuur van het binnenlands bestuur: een nieuw beleidskader herindeling, een 

wetsvoorstel opheffing Wgr-plus, een herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie. Recent is een 

visienota van de minister van BZK vrijgegeven: Bestuur in Samenhang. De bestuurlijke 

organisatie in Nederland, 28 maart 2013. 

 

B Overzicht van de actuele ontwikkelingen  

 

1. Landsdelen, provinciale herindeling 

Eén van de voornemens van het kabinet Rutte II is de fusie van provincies tot vijf landsdelen, te 

beginnen bij de Randstad. Op 14 december 2012 is de formele procedure gestart tot de fusie 

van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De open-overlegfase is afgerond op 1 

mei 2013. De minister van BZK zal binnenkort een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen. 

Ingangsdatum van de fusie is 1 januari 2016. Of er van de vorming van meer landsdelen nog wat 

terecht komt, is de vraag, gezien de brief van 26 april 2013 aan de Tweede Kamer. Een citaat: 

“De nu in gang gezette samenvoeging gaat terug op meer dan tien jaar discussie, rapporten, 

studies en plannen over versterking van het middenbestuur in de Randstad, onder meer het 

initiatief van de vier Commissarissen van de Koningin van de provincies Noord-Holland, Zuid-

Holland, Flevoland en Utrecht, en de burgemeesters van de vier grote steden (Holland Acht), de 

Commissie Geelhoed, en de Commissie Kok. Het is duidelijk dat een dergelijk traject, inclusief 

initiatieven van onderop, bij de andere provincies niet heeft plaatsgevonden. Vanuit bijvoorbeeld 

Friesland, Limburg en Noord-Brabant komen signalen dat men weinig animo heeft, van elders 

komen ook andere opvattingen. Ik zal inventariseren of er initiatieven zijn om tot de vorming van 

meer landsdelen te komen. Het kabinet zal de keuzes van de provincies daarbij respecteren.” 
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2. Gemeenten van 100.000+, herindeling 

Het kabinetsvoornemen om gemeentefusie te laten plaatsvinden zodat alle Nederlandse 

gemeenten een minimumschaal hebben van 100.000 inwoners is in rap tempo geherdefinieerd 

tot een vriendelijke oproep aan gemeenten om er eens over na te denken of men dit een fijn 

vooruitzicht vindt. Alleen vrijwillige fusie zal in een wetsvoorstel resulteren. Bepalend is hetgeen 

in het nieuwe beleidskader herindeling zal staan. Onduidelijk is namelijk wat de rol en 

bevoegdheid van de provincie zal zijn bij herindeling. In het verleden, zoals bij de vorming van 

Teylingen in 2003, is een door de provincie geïnitieerd fusietraject door de minister beschouwd 

als een voorstel ‘van onderop’. Het huidige, zeer terughoudende kader, dateert van daarna. 

De minister van BZK heeft toegezegd om bestaande nadelen van gemeentefusie, zoals de vaste 

voet in het gemeentefonds, weg te werken. Fusie tot gemeenten van 100.000+ is alleen nog een 

stip aan de horizon.  

 

In een brief van minister Plasterk (BZK, 19 februari 2013) is fusie van gemeenten nadrukkelijk 

verbonden aan toenemende taaklast van gemeenten, in het bijzonder door de 

decentralisatieopgaven in het sociale domein (3D, zie ook paragraaf 2.2.7 en 3.2, blok 9). In 

deze brief worden de gemeenten opgeroepen om zogenaamde congruente regio’s te vormen om 

invulling te geven aan deze decentralisaties, waarbij de vervolgstap is dat deze congruente 

regio’s zullen fuseren tot één gemeente. Hoewel inmiddels die dwang in het beleid van de 

minister is verdwenen, staan gemeenten wel voor één van de grootste opgaven uit de recente 

geschiedenis in de uitbreiding van haar takenpakket. Dit zal ongetwijfeld druk zetten op de 

afwegingen van gemeenten om schaalvergroting te zoeken. 

 

3. Opheffen Wgr-plus 

Een derde voornemen van het kabinet is de afschaffing van de Stadsregio’s, door het laten 

vervallen van de Wgr-plus met ingang van 1 januari 2014. Dit voornemen bestond reeds onder 

het kabinet Rutte I en heeft alleen een latere ingangsdatum gekregen. Onder Rutte I was 

daarnaast uitgesproken dat alleen voor de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag 

de functie van vervoersautoriteit zou worden geregeld. Voor alle overige (stads)regio’s zal deze 

bevoegdheid naar de provincie overgaan. Het kabinet Rutte II heeft tot op heden onduidelijkheid 

laten bestaan of dat laatste voornemen nog steeds kabinetsbeleid is. Het wachten is op 

duidelijkheid hierover door de minister van BZK.  

In Zuid-Holland leidt de onduidelijkheid op het punt van vervoersautoriteit tot afwachtende 

reacties. De gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn volop bezig met het 

inrichten van een lichte gemeenschappelijke regeling als vehicle voor de vervoersautoriteit. De 

provincie Zuid-Holland is meermalen gevraagd eveneens in deze gemeenschappelijke regeling 

te participeren, maar weigert dat. De provincie Zuid-Holland stelt zich op het standpunt dat één 

vervoersautoriteit op Randstadniveau de voorkeur heeft, waarbij de provincies als eerste aan zet 

zijn om dit te regelen. 

 

C Partijen in beeld.Niet van toepassing voor dit blok 

 

D Reflectie 

 

Fusie van Noordvleugel: positie Groene Hart. 

In blok 4 over de ontwikkelingen in de regio Gouda is verslag gedaan van de rapportages van de 

Commissie Hendrikx. Eén van de aanbevelingen is het Groene Hart onder te brengen bij één 

provincie. Het scenario waarin het Groene Hart aan de provincie Zuid-Holland wordt toegevoegd, 

ligt in dat geval voor de hand, aangezien het grootste deel van het Groene Hart in deze provincie 

ligt. Dit zou toevoeging van gemeenten uit Noord-Holland en Utrecht aan Zuid-Holland 

betekenen. Het is echter zeer de vraag hoe nuttig zo’n constructie is. Over het algemeen geldt 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten
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dat juist de goede verbinding van stad en land voor succesvolle, duurzame ontwikkeling van juist 

de groene gemeenten zorgt. De betekenis van het landschap voor de stedeling maakt juist het 

interessante woonklimaat uit dat vooral in de Randstad te vinden is. 

 

Toekomst Zuid-Holland 

In de mogelijke varianten voor de toekomst van Zuid-Holland in de discussie over landsdelen, 

zien gedeputeerde staten maar twee opties: in de eerste plaats bestuurlijke krachtenbundeling in 

de Randstad, met de opties 1. fusie alle randstadprovincies, 2. fusie Noord- en Zuid-Holland, 3. 

fusie van de randstedelijke kern van de vier randstadprovincies. In de tweede plaats ziet men 

bestuurlijke krachtenbundeling in het Zuidwestelijk deel van Nederland als perspectiefrijke optie. 

Hierbij gaat het om fusie van Zuid-Holland met Zeeland en (oostelijke) delen van Noord-Brabant. 

Dit laatste scenario zet in elk geval de volgende discussie op de agenda voor de Holland 

Rijnlandgemeenten. 

 

Bij zuidvleugel of noordvleugel? 

Gezien de ligging van Holland Rijnland wordt nogal eens gesproken over ‘scharnierfunctie’ 

tussen Noord- en Zuidvleugel. Hoewel deze beeldspraak geen gelukkige is (“alles beweegt, jij 

piept”, je kunt beter ergens bij horen, dan overal buiten vallen), zegt het wel iets over de positie. 

Wanneer een uitgestrekt landsdeel in de Zuidwestelijke delta gaat ontstaan, zou het best zinvol 

kunnen zijn voor Leiden wanneer de regio onderdeel uitmaakt van de noordelijke 

Randstadprovincie. Gezien de economische structuur (diensteneconomie), arbeidsmarkt, positie 

Schiphol, en dergelijke, kan een grondige analyse van kansen en bedreigingen van deze 

scenario’s weleens bijzondere inzichten leiden. Hierin is ook bepalend of naast de provinciale 

besturen een vervoersautoriteit georganiseerd wordt op metropoolregioniveau. 

 

 

 

3.3 Conclusies 

 

De analyse in bovenstaande negen blokken maakt duidelijk dat er veel in beweging is in de 

verhoudingen tussen overheden in het binnenlands bestuur. Daarbij moet ook in ogenschouw worden 

genomen dat alle partijen in ditzelfde speelveld én nadenken over eigen strategie én behoefte hebben 

aan kennis over de strategieën van de anderen. De enige weg uit zo’n impasse is die van het uitgaan 

van eigen opgaven en eigen kracht. Deze notitie heeft die insteek. In hoofdstuk 2 is uiteengezet wat 

de opgaven zijn waar Leiden voor staat. Veelal zijn die opgaven nauw verbonden met die van andere 

gemeenten in de stedelijke agglomeratie, omdat het niet zozeer de opgave is van een bestuurlijk 

afgebakend gebiedje, maar van een maatschappelijke opgave die zich voordoet in een 

samenhangende stedelijke regio. 

 

Een belangrijke ontwikkeling die zichtbaar wordt in bovenstaande analyse is die van het belangrijker 

worden van én de kleine schaal van compacte regio’s met een brede agenda én een veel grotere 

regioschaal zonder een heldere begrenzing en geografische logica, waarbij netwerken van 

uiteenlopende samenstelling en heel specifieke taken (in het bijzonder economie) dominant zijn. 

 

In hoofdstuk 4 wordt eerst aandacht besteed aan die nieuwe vormen van netwerkachtige 

samenwerking. Daarna volgt in hoofdstuk 5 de uitwerking van alle analyses in enkele scenario’s.  
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Hoofdstuk 4 – Analyse – Oude en nieuwe Sturingsconcepten  
 

 

4.1 Inleiding 

 

De deelvraag uit hoofdstuk 1 die in dit hoofdstuk besproken wordt, luidt: Welke modellen en 

concepten zijn relevant bij het denken over samenwerking en regionale kracht? De laatste jaren zijn 

interessante nieuwe inzichten ontstaan die relevant zijn voor het denken over de wijze waarop 

overheden samenwerken. Onder de noemer van ‘netwerksamenwerking’ wordt geëxperimenteerd met 

nieuwe constructies die beter passen bij de behoefte aan flexibiliteit, aanpassingsvermogen, 

effectiviteit en betrokkenheid. Bij de uitwerking van deze deelvraag wordt hieraan aandacht besteed.  

Allereerst treft u in dit hoofdstuk een korte duiding van het ‘waarom’ van nieuwe sturingsconcepten 

(4.2). Vervolgens wordt aandacht besteed aan voorbeelden uit resp. Amsterdam (4.3), Utrecht (4.4), 

Eindhoven (4.5) en, verrassend wellicht, Holland Rijnland (4.6). In een laatste paragraaf worden 

enkele conclusies getrokken. 

 

 

4.2 Achtergronden  

 

Gemeenschappelijke regelingen zijn hét vehicle waarop gemeenten hun samenwerking juridisch 

baseren. Het zijn meteen de constructies waarover veel onvrede bestaat bij politici, bestuurders en 

ambtenaren. De Leidse raadsmotie (bijlage 1, zie ook par. 1.1) geeft hieraan ook enige uitdrukking. 

Over dat ongenoegen en de kansen die een gemeente heeft om prettig te sturen op dit soort 

samenwerkingsverbanden, is een aparte notitie gemaakt: Sturen op Gemeenschappelijke Regelingen 

(aangeboden aan de raad bij het nieuwe Beleidskader Verbonden Partijen.) 

 

Ten aanzien van vooral strategische samenwerkingsthema’s heeft die onvrede zich in enkele jaren tijd 

vertaald naar experimenten met nieuwe structuren en sturingsvormen. Het blijkt dat voor succesvolle 

samenwerking op strategische thema’s juist een informele netwerkstructuur nuttig is. Dit concept heeft 

de flexibiliteit in zich die gemeenten graag wensen. Er is geen regionaal orgaan, geen formele 

posities, geen exclusiviteit. Wie wil meedoen, mag meedoen. De betrokkenheid van gemeenten bij de 

regio en de regionale positie is groot. Deze samenwerking voelt als meer ‘nabij’. Het is goed mogelijk 

dat juist een thema als ‘economie’ zich bij uitstek leent voor zo’n netwerkstructuur, en aangezien juist 

‘economie’ voor de nabije toekomst de belangrijkste opgave is voor veel gemeenten, levert dat sneller 

zo’n concept op. Anderzijds is een belangrijk argument dat op deze wijze de gemeenten (raden en 

colleges) de uiteindelijke zeggenschap op een directe wijze behouden. Het verwijt van democratische 

illegitimiteit van gemeenschappelijke regelingen is op deze wijze niet meer te maken.  

 

Borrowed size. Een term die rond deze informele netwerken in zwang raakt is ‘borrowed size’: het 

lenen van de kracht van nabije buren, waarin excellente verbindingen cruciaal zijn. Bijvoorbeeld 

verbindingen over de weg naar buurregio’s, zoals tussen de stadsgewesten binnen de Randstad en in 

Noord-Brabant (de internationale topregio’s van Nederland). Het begrip ‘borrowed size’ hangt samen 

met het begrip ‘agglomeratiekracht of -voordelen’. Bedrijven vinden steden en stedelijke gebieden 

interessant vanwege agglomeratievoordelen zoals de clustering van bedrijven in elkaars nabijheid, 

een grotere gespecialiseerde arbeidsmarkt, markt van toeleveranciers, een gespecialiseerde kennis 

dat nodig is om te innoveren. Stedelijke omvang en dichtheid bieden bedrijven voordelen door de 

concentratie van economische, sociale, politieke en culturele organisaties in dichtbevolkte stedelijke 

gebieden. Een hogere massa en dichtheid draagt bij aan de productiviteit en groei van bedrijven. Het 

is echter lastig om op korte termijn voldoende agglomeratiekracht te ontwikkelen. Hier past dan ook 

een strategie van ‘borrowed size’: strategische allianties met verwante regio’s die door optimale 

onderlinge bereikbaarheid functioneren als één systeem. De Zuidvleugel kan door krachtige 

samenwerking zo’n concept inhoud geven. Vanuit de Amsterdamse metropool kan het interessant zijn 
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wanneer het Leidse Bio Science cluster zich verbindt met het Amsterdamse. Gezien de beperkte 

afstand en uitstekende bereikbaarheid van beide regio’s is er geen belemmering. Door het 

positioneren van één zeer sterk Bio Science cluster rondom Amsterdam ‘lenen’ we elkaar de kracht 

die het geheel een zeer interessante propositie geeft. Amsterdam leent de nummer 1 in Bio Science. 

Leiden krijgt de hoofdstad. 

 

 

4.3 Voorbeeld Metropoolregio Amsterdam  

 

In paragraaf 3.2, blok 9, is een uitgebreide beschrijving gegeven van de metropoolregio Amsterdam. 

Op die plaats is beperkt aandacht besteed aan de structuur van de metropool en is vooral de 

schijnwerper gezet op de opgaven. Op deze plaats besteden we aandacht aan de vorm van 

samenwerking, die men typeert als ‘informeel netwerk’. Nogmaals de door de metropoolpartners 

gekozen bewoordingen:  De 'Metropoolregio Amsterdam' is het unieke informele 

samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. 

Onder de metropoolvlag maken de partners afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, 

economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid. De bundeling van krachten zorgt voor betere 

afstemming, snellere besluitvorming en een krachtiger stem richting 'Den Haag'. Belangrijk kenmerk 

van de metropoolsamenwerking vormt het feit dat dit gebeurt op vrijwillige basis. De democratische 

legitimatie van besluiten vindt plaats in de Staten en Raden van de aangesloten gemeenten en 

provincies. Alle partners werken vanuit eigen kracht, ervaring en deskundigheid aan het verbeteren 

van het woon-, leef- en werkklimaat. Organisatorische vorm van samenwerking: Kennisuitwisseling en 

personeelsuitwisseling op vrijblijvende en informele basis en met gesloten beurs. 

 

De Metropoolregio functioneert als platform voor ontmoeting en netwerken, om ruimtelijke en 

economische onderwerpen te agenderen en om projecten in samenhang te ontwikkelen. Er vindt 

binnen de Metropoolregio slechts afstemming plaats. Concrete publiekrechtelijke besluiten worden 

genomen door de afzonderlijke gemeenteraden (resp. colleges van burgemeester en wethouders) 

onderscheidenlijk provinciale staten (resp. gedeputeerde staten). Er kan geen besluitvorming worden 

afgedwongen. 

Interessant aan de samenwerking in de Amsterdamse metropoolregio is dat deze al enige tijd 

meegaat en dus niet een recente reactie is op kabinetsbeleid ten aanzien van het afschaffen van de 

stadsregio’s. Vanaf het begin van deze eeuw werden jaarlijks de zogenaamde 

Noordvleugelconferenties gehouden. Elk jaar stond een belangwekkend thema voor de Noordvleugel 

centraal. Het metropolitane denken kwam in zwang en vanaf 2008 sprak men voor het eerst van de 

Metropoolregio Amsterdam. De ambities uit de zeven conferenties vormen nog steeds de inhoudelijke 

basis voor samenwerking.  

 

Kenmerkend is de conferentiesfeer waarmee het allemaal begonnen is. Gedurende de 

ontwikkelingsreis is de samenwerking in dit verband zelfs prijswinnend (ISOCARP) geweest vanwege 

‘de grote en solide onderlinge consensus bij het werken aan het project, het denken op het juiste 

schaalniveau en de grootscheepse consultatie van belanghebbenden en geïnteresseerden”.  

Wie de website van de metropoolregio raadpleegt kan een interessante ontwikkeling van de opgaven 

van de metropoolregio zien. Vanwege de economische crisis is de aandacht voor verstedelijking en 

metropolitane landschappen sterk verminderd. Daarentegen is het vooral ‘economie’ dat steeds 

nadrukkelijker de toon zet. De nieuwste aanwinst van de metropoolsamenwerking is dan ook een 

Economic Board (zie uitwerking in het vorige  hoofdstuk). 

 

De samenwerking in de metropoolregio beperkt zich dus tot die thema’s die echt dat grote 

schaalniveau nodig hebben. Alle andere thema’s worden opgepakt in subregio’s, waarvan er binnen 

de metropoolregio wel zeven zijn. De metropoolregio is de paraplu, het bezielend verband, de 

kraamkamer van ideeën, het platform van overleg. Daarbij wil de metropoolregio ook inclusief zijn: wie 

mee wil doen, is welkom. Je hoeft nergens je handtekening te zetten. 
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4.4 Voorbeeld Utrecht10 

 

Een tweede voorbeeld waar we informele netwerken de plaats 

zien innemen van formele samenwerkingsverbanden is rondom 

de stad Utrecht.  De gemeente Utrecht vormt met acht andere 

gemeenten de Stadsregio Bestuur Regio Utrecht (BRU). Vanaf 

het moment dat afschaffing van de Wgr-plus is aangekondigd, is 

het denken gestart over de samenwerking daarna. Dit heeft geleid 

tot een informeel overleg tussen deze negen gemeenten plus 

Woerden, dat inmiddels opereert onder de naam Utrecht10 

(www.utrecht10.nl).  Het betreft de gemeenten Bunnik, De Bilt, 

Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. Samen goed 

voor ongeveer 700.000 inwoners.  

 

Deze tien gemeenten willen hun gezamenlijke kracht koesteren, 

versterken en benutten. Met is op zoek naar nieuwe vormen van 

samenwerking op het terrein van economie, wonen en RO, 

bereikbaarheid en op sociaal domein. Een belangrijk doel daarnaast 

is door intensieve samenwerking en krachtenbundeling meer invloed 

te krijgen in besluitvorming in en over de Noordvleugel. Dit zegt men 

er zelf over: “Hoe de besluitvorming over de vervoersregio ook 

verder mag verlopen, de U10-gemeenten is van mening dat er 

voldoende reden is om te kijken naar een samenwerking in de regio, 

die is afgestemd op de behoefte en maatschappelijke ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Hoe 

het ook uitpakt, we zullen naar grote waarschijnlijkheid zien dat het formele samenwerkingsverband in 

onze regio minder belangrijk zal worden, daar waar dat voor onze samenwerking zelf zeker niet het 

geval is. Het proces dat de U10 is gestart en doorzet toont aan dat de stadsregio Utrecht steeds meer 

gekenmerkt wordt door haar kracht om op basis van eigen wil een nieuwe samenwerking vorm en 

inhoud te geven.” 

 

Op de website van Utrecht10.nl staan de nodige interessante documenten waarvan hieronder de voor 

dit thema belangwekkende knipsels, enigszins aangepast en van kopjes voorzien, uit genomen zijn. 

 

Anders organiseren. Inhoudelijke beleidsbepaling, sturing en bedrijfsvoering kunnen in deze 

samenwerking afzonderlijk worden bezien. Daarnaast zullen de behoeften van gemeenten aan 

samenwerking op bepaalde terreinen verschillend zijn. Bovendien worden oplossingen gevonden op 

verschillende schaalniveau’s. Om concurrerend te blijven moeten we bijvoorbeeld naar een grotere 

schaal kijken, zoals die van de Noordvleugel van de Randstad. Een aantal verantwoordelijkheden op 

sociaal terrein daarentegen kan worden ondergebracht op lokaal of subregionaal niveau. Hierbij 

behoeven relaties met andere deelterreinen, zoals wonen, wel de nodige aandacht. Naar verwachting 

zal zich in U10-verband een kern en een 'flexibele schil' ontwikkelen van terreinen waarop wij met 

elkaar samenwerken. De kern vraagt om permanent commitment en inzet. Dit dient ook door de 

deelnemende partijen uitgesproken te worden. Binnen de flexibele schil kunnen we met elkaar 

terreinen aanwijzen waarop wij in wisselende coalities met elkaar samenwerken, Samenwerken doen 

wij niet alleen op die terreinen waarop wij voordeel zien voor onszelf. Wij willen ook solidair zijn met 

elkaar. 

 

Triple-helix. Het gaat niet alleen om bestuurlijke samenwerking tussen overheden, maar zeker ook 

om samenwerking met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en andere maatschappelijke partners. De 

overheid is steeds meer regisseur in plaats van beslisser. Deze ontwikkeling vraagt extra aandacht 

voor de democratische legitimatie van het handelen van de bestuurders, maar ook om leiderschap. 

http://www.utrecht10.nl/
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Het vermogen tot samenwerken bepaalt de mate van succes: de regio die het beste samenwerkt 

scoort uiteindelijk (economisch) het beste. 

 

Geen GR, maar netwerk. Wij zien elkaars krachten en eigenheid. Wij willen die versterken in plaats 

van op elk terrein de voordelen en de pijn te delen. Dat zou leiden tot suboptimalisatie. Met z’n allen 

gaan we er voor zorgen dat gezamenlijke doelen worden behaald. Alleen dan kunnen we de enorme 

potenties van onze regio optimaal benutten. Of de WGR de basis moet zijn voor een dergelijke 

samenwerking is nog de vraag. Wij denken eerder aan een netwerkstructuur van overleggen van 

portefeuillehouders per onderwerp. Aan die overleggen nemen de gemeenten deel die op een 

bepaald terrein niet vrijblijvend met elkaar willen samenwerken. De portefeuillehouders wijzen een 

voorzitter aan die hen zonodig extern kan vertegenwoordigen. Naast de overleggen van 

portefeuillehouders is er voor de regio een coördinatiegroep onder leiding van de burgemeester van 

Utrecht, waarin de voorzitters van de overleggen van portefeuillehouders en een aantal 

vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten zitting hebben. Dit overleg kijkt naar de samenhang 

en zorgt voor vertegenwoordiging buiten de regio. In een aantal overleggen kan ook de provincie 

Utrecht een plek innemen. In de komende periode willen wij zoeken naar een slimmere inzet van 

ambtelijke capaciteit van gemeenten en de BRU. De ambtelijke voorbereiding vindt vooral plaats door 

de samenwerkende gemeenten. Wanneer één van de gemeenten het grootste deel van de 

voorbereiding op zich neemt, wordt dat door de andere gemeenten medegefinancierd. Als op een 

onderwerp langdurig extra capaciteit nodig is, dan kan deze worden ondergebracht bij de stad Utrecht 

of bij het BRU, indien deze blijft bestaan. Om dit mogelijk te maken en om continuïteit te garanderen, 

zullen vooraf afspraken moeten worden gemaakt over de financiële bijdragen van de gemeenten voor 

deze samenwerking. 

 

Deze netwerkgedachte is in een andere notitie wat verder uitgewerkt: 

 

U10 als netwerkorganisatie.  

In het grootstedelijk gebied rondom Utrecht werken de gemeenten samen in een netwerk. Ze pakken 

daarbij allerlei gezamenlijke opgaven op in wisselende verbanden maar altijd vanuit verbinding met 

elkaar. We werken dus samen op het niveau van de U 10. Daarbij staan we niet alleen toe, dat binnen 

de U 10 tussen enkele gemeenten of met gemeenten buiten de U 10 samenwerking wordt 

aangegaan, we moedigen dat aan. Op die manier ontstaat een netwerk van de verschillende schalen, 

waarop de zich voordoende maatschappelijke problematiek aangepakt kan worden. Deze 

netwerkachtige wijze van samenwerking krijgt ook een vertaling naar de manier waarop de ambtelijke 

organisaties samenwerken. De gemeenten maken de regionale samenwerking. Dat betekent dat we 

niet alleen werken met een zo licht mogelijke structuur, maar ook zo weinig mogelijk mensen in 

regionale dienst aanstellen:  

 Wanneer er toch mensen voor de regio werken als bij voorkeur uit de gemeenten en uitsluitend 

inzet op proces. 

 De inhoud komt uit de gemeenten door adoptie van thema's door een gemeente.  

 De inhoud en specifieke kenmerken van het vraagstuk bepalen de ambtelijke structuur (van  

netwerkgroepen tot een organisatie).  

 De 10 gemeentesecretarissen beheren de netwerkorganisatie met de trekker van de 

netwerkorganisatie uit het U 10 trekkersoverleg als bestuurlijk aanspreekpunt.  

 

Sturingsvraagstukken: Voor sturingsvragen werken we vanuit de volgende sturingsfilosofie.  

 Elke regionale organisatievorm (licht of zwaar) is opdrachtnemer van een deel of het geheel van 

de U 10.  

 De gemeenten spelen in wisselende samenstelling de rol van opdrachtgever en eigenaar. Zij 

vervullen deze taak en rol door inhoudelijke eisen en wensen te formuleren. Dit gebeurt vanuit de 

gemeenten individueel.  
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 Gemeenten zijn als eigenaar medeverantwoordelijk voor de continuïteit, gezondheid en gang van 

zaken bij de organisatievorm. Hier komen de gemeenten samen. Door deze manier van sturing te 

adopteren komt zowel de lokale sturing, het lokale belang als het regionale belang aan de orde. 

Dit waarborgt een evenwichtige ontwikkeling.  

 

Organisatievormen: Dit fundament van de U 10 kan op allerlei manieren vorm krijgen. Hieronder 

geven we een aantal voorbeelden van licht naar zwaar: 

 Uitwisseling van personeel tussen gemeenten. 

 Netwerk rond decentralisaties. 

 PREZ. Utrecht. 

 Convenant rond personeel (van Provincie Utrecht, Nieuwegein, Utrecht, Amersfoort). 

 Inkoop van onderzoek bij Utrecht.  

 Gezamenlijke sociale dienst. 

 Gezamenlijke belastingorganisatie. 

 

Soorten samenwerking: De bovenstaande voorbeelden betreffen vooral de samenwerking op het 

gebied van uitvoering en bedrijfsvoering. De samenwerking om te komen tot beleidsafstemming is een 

specifieke opgave. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten voor wat betreft organisatievorm:  

 Gemeenten adopteren thema's. 

 Op regionaal niveau werken we met een klein maar fijn procesregieteam.  

 Deze procesregie ondersteunt het trekkersoverleg, organiseert collegebijeenkomsten en  

raadsconferenties en levert in algemene zin procesondersteuning. Ze bouwen een netwerk op in 

de gemeenten met en via het contactpersonenoverleg. 

 Het procesregieteam wordt geleid door de procesmanager U 10. 

 

Concrete uitwerkingen. Deze werkwijze heeft concrete uitwerking gekregen in bijvoorbeeld de 

oprichting van een Economic Board Utrecht. Een deel van deze U 10 gemeenten participeert hierin 

samen met gemeenten van buiten het BRU zoals Amersfoort, verder de provincie Utrecht, 

kennisinstellingen en bedrijven.  

Een tweede voorbeeld is de ondertekening op 22 april door Utrecht, De Bilt, Houten, Nieuwegein, 

Stichtse Vecht en Zeist van een 'Samenwerkingsconvenant expertise-uitwisseling regio Utrecht’ om 

personeel, kennis en expertise uit te wisselen op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Andere 

gemeenten in de regio Utrecht kunnen ook aanhaken en de samenwerking kan worden uitgebreid 

naar andere werkterreinen. Met het tekenen van dit convenant is het een stuk eenvoudiger geworden 

om op het gebied van bedrijfsvoering regionale samenwerking aan te gaan.  

 

 

4.5 Voorbeeld Eindhoven 

 

Als gevolg van de afschaffing van de Wgr-plus werkt men ook in de regio Eindhoven (www.sre.nl) aan 

een transitie van de samenwerking. Evenals in Utrecht zien we ook hier een gedifferentieerde vorm 

van samenwerking terugkomen. Het volgende persbericht vat het beknopt samen: 

 

Samenwerking regio moderner en daadkrachtiger: Regio Eindhoven legt focus op economie en 

ruimtelijke ontwikkeling 

2 april 2013 | De samenwerking in de regio Eindhoven gaat op 3 niveaus veranderen. Allereerst komt 

de gezamenlijke focus van de 21 gemeenten te liggen op economie en ruimtelijke ontwikkeling. 

Andere thema’s worden op subregionaal niveau opgepakt. In allianties van gemeenten onderling of in 

samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tenslotte wordt de 

ondersteunende ambtelijke organisatie (SRE) een kleine servicegerichte organisatie voor de 

samenwerking van de 21.  

http://www.utrecht10.nl/nieuws/documenten/samenwerkingsconvenant-expertiseuitwisseling-regio-utrecht-1.2-20121130.pdf
http://www.sre.nl/
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Deze transities hebben als doel om de regio daadkrachtig te kunnen blijven besturen, ook in het licht 

van de aangekondigde afschaffing van de WGR+. De regio Eindhoven is immers een metropoolregio 

met een belangrijke rol in de ontwikkeling van Nederland en voor Nederland in Europa op economisch 

gebied. De hoogwaardige producten die in deze regio worden bedacht en gemaakt leveren veel 

inkomsten op. Deze zullen in de komende decennia hard nodig zijn om de Nederlandse samenleving 

betaalbaar te houden op gebieden als zorg en infrastructuur. 

  

Slimste regio. Rob van Gijzel, voorzitter van het SRE: “De regio Eindhoven is de kern van Brainport, 

de tweede economische motor van Nederland. Hier is de economische groei groter dan het 

Nederlands gemiddelde. Het veilig stellen van de kracht en de dynamiek van deze regio is dus 

cruciaal. De regio Eindhoven gaat de concurrentie aan met andere toptechnologieregio’s in de wereld 

en wil de naam van één van de slimste regio van de wereld met recht ook de komende jaren blijven 

voeren.”  

Samenwerking in de subregio’s. De afzonderlijke gemeenten in de Peel, Kempen en het Stedelijk 

Gebied vinden elkaar op steeds meer vlakken. Voor veel maatschappelijke vraagstukken is het logisch 

om op de schaal van de subregio samen te werken. Op thema’s als woonomgeving of recreatie is 

samenwerking op deze schaal efficiënter en slagvaardiger. Gemeenten zullen hierbij zelf meer aan het 

roer komen. De rol van het SRE beperkt zich juist daarom tot economische en ruimtelijke ontwikkeling 

omdat deze passen bij de schaal van de 21. 

Servicegerichte organisatie. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wordt in de 

komende jaren doorontwikkeld tot een kleine servicegerichte organisatie die de regionale 

vraagstukken ondersteunt. Hiervoor is een transformatieplan in voorbereiding dat op 26 juni 2013 

wordt voorgelegd aan de Regioraad. Vooruitlopend hierop zijn de contouren van de transformatie al 

indicatief benoemd in de concept-programmabegroting 2014 van het SRE. Deze is naar de 

gemeenteraden van de 21 gemeenten gezonden. 

 

Wat in deze structuur opvalt is dat de samenwerkingsinitiatieven wel binnen het verband van SRE 

blijven bestaan. Er is geen spraken van samenwerking van delen van SRE met gemeenten erbuiten. 

Overigens bestaan dat soort samenwerkingsverbanden al lang, zoals Brabantse stedensamenwerking 

e.d. 

 

 

4.6 Voorbeelden binnen Holland Rijnland en Leidse Regio 

 

Misschien wat ongedacht, maar ook binnen Holland Rijnland en de Leidse regio zijn goede 

voorbeelden voorhanden van netwerkachtige informele samenwerking. Drie voorbeelden:  

 

Binnen de samenwerkingsagenda van Holland Rijnland is dat bijvoorbeeld de Sociale Agenda. Wie de 

gemeenschappelijke regeling van dit samenwerkingsverband leest, bemerkt dat op het terrein van de 

Sociale Agenda alleen taken op het gebied van leerplicht en volwasseneducatie zijn overgedragen. 

Alle overige taken waarop in de praktijk wordt samengewerkt, zoals jeugd, onderwijs, welzijn en zorg 

e.d. hebben geen formele basis. Zo is ten behoeve van een gezamenlijke aanpak van de grote 

decentralisatieopgaven (3D) ad-hoc een project ingericht met bijbehorende financiering door alle 

gemeenten en bemensing vanuit de deelnemende gemeenten. Deze samenwerking functioneert voor 

veel, zo niet alle, gemeenten naar tevredenheid. 

Door deze structuur van informele samenwerking blijft beter geborgd dat het eigenaarschap van de 

gemeente zichtbaar en voelbaar blijft. Holland Rijnland biedt de overlegtafel waar afstemming en 

uitwisseling mogelijk is, de gemeenten moeten brengen en halen. Waar de gemeenten dat wensen is 

regionale capaciteit inzetbaar. Een gemeenschappelijke regeling is voor deze samenwerking dus niet 

nodig. Een project als 3D met eenmalige financiering kan evengoed bij één van de gemeenten als 

coördinerende organisatie kunnen worden ondergebracht, indien behoefte is aan een formele 

rechtspersoon. 
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Het tweede voorbeeld is de samenwerking in de Leidse regio, zoals beschreven in paragraaf 3.2.1. 

Een initiatief zoals Economie071 draait geheel op vrijwillige samenwerking, goede afspraken, 

onderling vertrouwen en een duidelijk gezamenlijk doel. Er is geen sprake van een 

gemeenschappelijke regeling, noch is dat een voornemen voor de toekomst. Wellicht is het juist deze 

informele structuur die bepalend is voor de snelheid van het project en tevredenheid van de 

deelnemers. De in paragraaf 3.2.1 genoemde Netwerkstad Leidse regio zal wellicht ook het best 

functioneren wanneer deze informele netwerkachtige structuur de basis is. 

 

Het derde voorbeeld is het samenwerkingsverband “Samen voor Groen in de Leidsche Ommelanden”. 

Rond Leiden werken zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Kaag en Braassem en 

Teylingen), het hoogheemraadschap van Rijnland, de Stichting Land van Wijk en Wouden en de 

federatie van agrarische- en natuurverenigingen De Groene Klaver samen aan het project Leidsche 

Ommelanden. Doel van de samenwerking is het behouden en toegankelijk maken van het platteland 

en de kustzone. Dit informele samenwerkingsverband werkt onder andere aan de realisatie van het 

Holland Rijnland Groenprogramma op het grondgebied van de deelnemers. Gezamenlijk dragen deze 

partijen concrete projecten voor financiering voor bij Holland Rijnland en Provincie en zorgen voor 

uitvoering. Ook voor dit verband is geen formele juridische figuur ingericht. Bestuurders en 

ambtenaren ontmoeten elkaar rond een gezamenlijk belang. Inzet in uren en geld wordt door de 

gemeenten en andere deelnemers in huis geregeld. Leiden levert extra capaciteit ten behoeve van 

procesmanagement en ondersteuning bij subsidieaanvragen. 

 

 

4.7 Conclusies 

 

Dit hoofdstuk gaat over nieuwe concepten van organisatie rondom regionale samenwerking. De hier 

gepresenteerde voorbeelden laten zien dat voor strategische samenwerking een informele structuur 

van een netwerk of koepel heel interessant is. Het Amsterdamse voorbeeld van de metropoolregio 

maakt duidelijk dat dit concept inmiddels al vijf jaar in de praktijk wordt gebracht. De verwachte 

ontmanteling van de Wgr-plus leidt tot een snelle toename van dergelijke constructies. In deze 

stadsregio’s vervalt straks bij wet de bestaande structuur, dus men ‘moet iets’. Interessant om te 

weten is voor Leiden, Leidse regio en Holland Rijnland of ook vanuit een bestaande situatie naar deze 

structuur kan worden getransformeerd.  

Wat een netwerkstructuur zo interessant maakt is dat je er meteen mee kan beginnen. Je belt of 

ontmoet elkaar, en het bestaat. Rest alleen nog afspraken maken, deze communiceren en je eraan 

houden. Sterker nog: we doen het natuurlijk al jaren, maar richten de aandacht (in tijd en intensiteit) 

nog vooral op die regionale organen die we ooit in het leven hebben geroepen en in vaste frequentie 

agenda’s en vergaderstukken produceren en overleggen inplannen.  

De aantrekkelijkheid van het netwerk is verder dat niet voor alles de instemming van iedereen nodig 

is. Onder de koepel van betrokkenheid functioneren allerlei partijen die verbintenissen aangaan. Het 

open systeem maakt aanhaking mogelijk, zowel meedoen onder de koepel van betrokkenheid als je 

verbinden aan projecten en programma’s. 
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Hoofdstuk 5 – Denkrichtingen en scenario’s: slimme combinaties 

 

 

5.1 Inleiding 

 

Het is een lange aanloop naar dit slothoofdstuk. Wie alle gegevens van de hoofdstukken 2 t/m 4 tot 

zich heeft genomen, is in staat om gefundeerde conclusies te trekken. In dit hoofdstuk staat het 

antwoord op deelvraag 4 uit hoofdstuk 1 centraal: Welke scenario’s en denkrichtingen (op grond van 

de antwoorden op deelvragen 1-3) dragen bij aan een sterke stad in een sterke regio? 

Bij de beantwoording van deze deelvraag formuleren we eerst enkele uitgangspunten die zorgen voor 

enige afbakening. Vervolgens wordt gezocht naar slimme combinaties van opgaven, belangen en 

partijen.  

 

 

5.2 Uitgangspunt: eigen kracht – internationale kennisstad, historische cultuur 

 

Hoofdstuk 2 geeft een goed inzicht in de regionale opgaven van Leiden. Die zijn omvangrijk en 

velerlei. Dit begint bij de kernthema’s uit de Ontwikkelingsvisie: Leiden als internationale kennisstad 

met een onderscheidende cultuur-historische binnenstad.  

 

Beter is wellicht te spreken van een kennisregio: het geheel van de stedelijke agglomeratie (en daarbij 

kan ook een groot deel van Holland Rijnland gerekend worden) biedt dat interessante 

vestigingsklimaat voor kennisbedrijven, kenniswerkers en studenten. In voorgaande analyse is al 

geconstateerd dat de strategische kerndossiers zoals Universiteit/LUMC, Bio Science Park, Leiden 

Kennisstad, Binnenstad en Bereikbaarheid als sleutelfactoren voor de economische ontwikkeling van 

stad en regio een doortastende, consequente en gezamenlijke aanpak vereisen van de gemeenten 

Leiden met haar strategische partners. Het voorbeeld van Economie071 en het 3D-project illustreert 

dat deze gezamenlijkheid breed herkend wordt en dat ieder met en vanuit zijn eigen kwaliteiten 

waarde toevoegt aan het geheel. Dat maakt samenwerken ook leuk. 

 

Een aantrekkelijke stad zijn is niet een Leidse opgave sec. De sterke troeven van Leiden dienen ook 

de trots van de regiogemeenten te zijn. Want de welvaart en identiteit van alle buurgemeenten worden 

in sterke mate bepaald door datgene dat Leiden als centrumstad biedt, en andersom. 

 

Nieuwe opgaven? De komende jaren zullen nieuwe thema’s de bestuurlijke agenda’s bereiken. In 

hoofdstuk 2 bij het onderdeel Europese strategie zijn de Great Societal Challenges kort geduid. Deze 

onderwerpen zijn grote maatschappelijke uitdagingen en zullen uiteindelijk in concrete projecten in 

gemeenten neerslaan. Op dit moment is er geen kant en klaar beleid voorhanden, maar het 

gezamenlijk anticiperen op deze ontwikkelingen is wenselijk. 

 

 

5.3 Denkrichtingen, afwegingen, scenario’s 

 

5.3.1 It’s the economy, stupid! 

De grote opgaven waarvoor de eigen regio en naburige regio’s zich geplaatst zien, zijn in overgrote 

mate economisch of economie-gerelateerd (toerisme, recreatie, aantrekkelijke woonomgeving voor 

kenniswerkers). Dat is ook niet verwonderlijk. De economische crisis werpt een ieder weer terug op 

het voorzien in voldoende inkomen, werkgelegenheid en concurrentieverhoudingen. De laatste jaren 

is ook de wijze waarop overheden naar ‘economie’ kijken verandert. Verbindingen tussen overheid, 

bedrijfsleven en kennisinstellingen bestaat in sommige regio’s al heel lang, maar krijgt ineens breed 

aandacht. Overheden spelen een belangrijke rol in het bijeen brengen van partijen, treffen van 

stimulerende maatregelen zoals fondsvorming, faciliteren van innovatiekansen en het verknopen van 
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arbeidsmarkt en onderwijs. Voor de komende tien jaar zullen, gezien de grote opgaven en de 

benodigde lange adem, economische thema’s één van de meest dominante samenwerkingspunten 

zijn. 

 

5.3.2 Koepels en netwerken 

In hoofdstuk 4 is al geconcludeerd dat samenwerken in informele netwerken serieus dient te worden 

overwogen als standaardvorm voor strategische samenwerkingstaken. Preciese invulling hiervan kan 

plaatshebben door gebruik te maken van de inzichten in met name Amsterdam en Utrecht. In dit 

hoofdstuk (5) worden afwegingen gemaakt die leiden tot een aantal scenario’s. In al die scenario’s 

dient bij voorkeur gedacht te worden aan een concept van sturing dat zoveel mogelijk lijkt op deze 

netwerksturing. 

 

5.3.3 Leidse regio als basiscoalitie 

Samenwerking in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) kan 

met recht het hart van de regionale samenwerking worden genoemd. Het gebied functioneert als één 

stad vanwege de vergaande verknooptheid van alle stedelijke functies op het terrein van wonen, 

economie, bereikbaarheid, cultuur en voorzieningen. Daarnaast zijn de Leidse regiogemeenten sterk 

complementair: elke gemeente voegt unieke kwaliteiten toe aan het geheel en versterkt de kracht van 

de ander. De Leidse regio  

1. is nummer 4 in Nederland waar het gaat om Woon- en leefmilieu 

2. is nummer 3 in Nederland als het gaat om welvaart 

3. is nummer 2 in Nederland op het terrein van Ligging, infrastructuur en Arbeidsmarkt 

4. is nummer 1 in Nederland als meest hoogopgeleide regio (excl. studenten!). Niet Eindhoven, 

maar de Leidse regio is de slimste regio van het land! 

 

Nu we de eigen kracht van deze regio kennen, kunnen we deze benutten. Dit rechtvaardigt een brede 

samenwerkingsagenda. Eigenlijk kan elke vorm van samenwerking, voor welke taak dan ook, 

georganiseerd kunnen worden op de schaal van de Leidse regio, of, wanneer deze schaal 

onvoldoende is, de Leidse regio plus andere gemeenten. Ook waar samenwerking van Leiden met 

grote steden voor de hand ligt, zoals op sommige economische thema’s, verdient het aanbeveling dat 

niet Leiden alléén, maar Leiden met of namens de Leidse regio optreedt. Denken vanuit de regio als 

kennisregio of de Leidse regio als één kennisstad zal de gezamenlijke positie binnen de Randstad 

goed doen. Op deze wijze ontstaat de beste invulling van het concept ‘netwerkstad’: vanuit ieders 

zelfstandigheid zo intensief mogelijk samenwerken, zodat de eenheid wedijvert met de eigenheid. 

(Opmerking: Voorschoten neemt maar zeer beperkt deel aan de samenwerkingen in de Leidse regio, 

vanwege de Voorschotense keus om vooral samen te werken met Wassenaar en Leidschendam-

Voorburg. Dit laat onverlet dat Voorschoten gezien haar opgaven en waarde nauw samenhangt met 

de Leidse regio. Vanuit Leids perspectief blijft de Voorschotense koers ‘jammer’.) 

 

5.3.4 Uitbreiding Leidse regio? 

Gelet op eenheid en samenhang is er veel voor te zeggen om een wat ruimere opvatting van de 

Leidse regio aan te hangen. Vooral met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Teylingen ligt is een 

samenwerkingsagenda voor de hand. De stedelijke agglomeratie stopt niet bij de vijf Leidse 

regiogemeenten, maar omvat in elk geval ook Katwijk en Noordwijk. Space en Bio Science, 

bereikbaarheid en kust, recreatie en toerisme zijn gezamenlijke opgaven. Met Teylingen en Kaag en 

Braassem ligt een gezamenlijke aanpak van het Kagerplassengebied voor de hand, terwijl de 

realisatie van een zeejachthaven in Katwijk deze gemeente hierbij ook betrokkenheid geeft. Teylingen 

en Katwijk nemen deel aan het overleg Knoop Leiden West. Met name de kustgemeenten dragen 

door hun woonkwaliteiten belangrijk bij aan de aantrekkelijkheid van de kennisregio voor 

kenniswerkers en expats. Hierbij valt ook aan Wassenaar te denken. Alle genoemde gemeenten 

hebben gemeenschappelijke opgaven op het terrein van recreatie en toerisme. 

 

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Economie071/Publieksversie_Leidse_regio.pdf
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Dit is natuurlijk makkelijk op te schrijven. Van de in de vorige alinea genoemde gemeenten, zijn 

Noordwijk en Teylingen recent een traject ingegaan van intensivering van samenwerking in de 

Bollenstreek. Katwijk neemt daar met enige distantie ook aan deel. Deze hele discussie draait al jaren 

om de vraag of fusie tot één bollengemeente wenselijk is (zie par. 3.2.2). Hoewel het dus voor de 

Leidse regio wenselijk is met deze gemeenten nauwe samenwerking te (blijven) onderhouden, ligt het 

voor de hand dat de prioriteiten bij deze bollengemeenten op een ander bord liggen. Wellicht dat 

samenwerking onder de paraplu van (een organisatie zoals) Holland Rijnland daarvoor geschikter 

blijft. Een netwerkachtige samenwerkingssetting past daar goed bij. Misschien toch maar de As-

Leiden-Katwijk (inclusief Noordwijk, Teylingen en Wassenaar en de gehele Leidse regio) opnieuw als 

focusgebied op de agenda zetten? 

 

5.3.5 Leidse regio met Duin- en Bollenstreek  

De relatie tussen Leiden/Leidse regio en de Bollenstreek (greenport) is sterk, maar eenzijdig. Uit 

paragraaf 3.2.2 blijkt dat de Bollenstreek zelf voor een majeure opgave staat om het eigen 

economische tuinbouwcluster vitaal te houden. Zowel in de externe analyse als het Koersdocument 

staat de opgave verbinding te zoeken met de Leidse regio: cross-overs met Bioscience en Space, 

regiomarketing, stimuleren van innovatie, beter verbinden aan kenniscluster. Ook het rapport 

Weerbare Regio (par. 3.2.7) bevestigt het beeld van sterke relaties tussen de economische clusters 

van Bollenstreek en Leidse regio. Het onderzoek van Holland Rijnland naar de aanwezigheid en 

potentie van economische topsectoren in de regio (par. 3.2.5) completeert dit beeld. De economie van 

een regio is gebaat bij de aanwezigheid van meerdere pijlers, zeker wanneer deze pijlers onderlinge 

interactie mogelijk maken. Dit is de voedingsbodem van innovatie. Om die reden mag de vraag 

gesteld worden of de schaal van Leidse regio en Duin- en Bollenstreek samen, dan wel het huidige 

Holland Rijnland, voldoende massa heeft om duurzaam die krachtige economische regio te zijn. Zo 

zien we voor het Spacecluster als vanzelf een regio ontstaan van Noordwijk en Leiden tot Delft en Den 

Haag. Biobased economy is een hoog scorend topic in provinciaal beleid en Bioscience is reeds 

jarenlang hét voorbeeld van goede tripartiete samenwerking in Medical Delta. Het zou eigenaardig zijn 

om eigentijds economisch beleid te ontwikkelen binnen de beperkte schaal van Holland Rijnland. 

In elk geval is helder dat de connecties met de bollenstreek op het terrein van greenporteconomie 

sterk zijn en meer aandacht vragen.  

 

5.3.6 Nieuwe Zuidvleugeldimensies 

De voorgaande alinea’s maken al duidelijk dat het schaalniveau van de Zuidvleugel één van de meest 

interessante samenwerkingsniveaus is voor de nabije toekomst. De analyse in hoofdstuk 3 levert een 

beeld op van grote samenhang tussen de opgaven van Leiden en Leidse regio én van de Duin- en 

Bollenstreek met Delft, Rotterdam en Den Haag als kernsteden en Haaglanden als regio. Waar het 

gaat om economische kracht in de concurrentie met andere Europese of mondiaal sterke regio’s, is de 

Zuidvleugel echt een minimumschaal van organisatie. Het voordeel van de Zuidvleugel is dat sterke 

steden, sterke regio’s en het provinciaal bestuur zich weten te verbinden aan één samenhangend en 

onderscheidend profiel. Eén verhaal als Zuidvleugel is ook sterker dan het metropoolregioverhaal. 

Daarin ontbreken belangrijke regio’s als Holland Rijnland en Drechtsteden en is de provincie maar 

heel beperkt deelnemer. Maar wellicht dat de recente oprichting van de ROM Zuidvleugel het grote 

verhaal een nieuw elan brengt. Het gezamenlijk investeren in een dergelijk fonds is immers een 

duidelijke boodschap dat deze schaal waardevol is. 

 

De huidige structuur van de Zuidvleugel zou herzien mogen worden. De werkwijze is nu getrapt: de 

regio’s (Rotterdam, Haaglanden, Drechtsteden, Holland Rijnland en Midden Holland) en de steden 

Rotterdam en Den Haag en de provincie Zuid-Holland vormen het netwerk. De gemeenten in Holland 

Rijnland nemen dus niet zelf deel aan het Zuidvleugeloverleg. Om de Zuidvleugel belangrijker te 

maken, is het nodig dat de betrokkenheid van gemeenten vergroot wordt. Zie de structuur van de 

Metropoolregio Amsterdam (par. 3.2.8). Gemeenten bepalen zelf of en hoe ze deelnemen.  

Leiden zou minimaal moeten claimen direct deel te nemen aan het Zuidvleugeloverleg en ook Delft 

zou daar een gewenst partner zijn. Op deze wijze zijn de hoofdrolspeler op de reeds bestaande 



 
69 

economische agenda’s (Medical Delta, TriDelta, ROM, Economische Agenda Zuidvleugel, Pijler IV 

MRDH) op gelijke wijze vertegenwoordigd en betrokken. Dat zal een hoop bestuurlijke drukte schelen. 

Voor Leiden is het vervolgens een opdracht om deze rol bij voorkeur te vervullen mede namens de 

Leidse kennisregio. 

 

5.3.7 Haaglanden en Holland Rijnland, tijd voor verkering? 

Aan de relatie tussen Holland Rijnland, althans de subregio’s Duin- en Bollenstreek en Leidse regio, 

en de regio Haaglanden zijn in paragraaf 3.2.6 al bemoedigende woorden gewijd. De connectie 

Leiden-Delft-Den Haag is sterk, opgaven op het gebied van groen en recreatie (Duin-Horst-Weide, 

kustzone), Ruimtelijke ontwikkeling (Valkenburg, Rijnlandroute) raken een groot deel van beide 

regio’s, de economische structuur is sterk verwant. 

Het is nog onduidelijk wat Haaglanden zelf als haar toekomst ziet na opheffing van de 

stadsregiostatus. Een verkenning naar fusie van beide regio’s wordt aanbevolen. Zo’n fusie kan heel 

eenvoudig wanneer vanuit het concept van een netwerksamenwerking wordt gedacht. Ook wanneer 

een regionaal orgaan in stand blijft, is deze variant perspectiefvol.  

 

5.3.8 Groene Hart, connected or disconnected 

De analyse in hoofdstuk 3 over de ontwikkelingen in de Rijnstreek en de regio Gouda geeft voor 

menigeen wellicht een verrassende uitkomst. Beide subregio’s kennen voor de grote strategische 

opgaven waarvoor ze staan vrijwel geen oriëntatie op of verbondenheid met de Leidse regio en 

Bollenstreek. Daarentegen is er een uitgesproken wens tot samenwerking tussen beide subregio’s 

alsmede met andere Groene Hartgemeenten en regio’s. Deze (her)oriëntatie is opmerkelijk: 

aangezien Alphen aan den Rijn en Rijnwoude nu onderdeel uitmaken van Holland Rijnland, ligt het in 

de lijn der verwachting dat in elk geval een poging gedaan zou zijn de economische sterkten te 

verbinden met die van de rest van Holland Rijnland. Kennelijk ziet men meer perspectief voor de 

lokale economie met andere Groene Hart partners.  

Om nog een andere reden is deze koers opmerkelijk. Al zeker meer dan tien jaar is het inzicht 

dominant dat voor landschappelijke, agrarische gemeenten er meer economisch profijt en 

ontwikkelingskansen zijn door juist de verbinding met de stad en stedelijke gebieden. Verbreding van 

de landbouw, blauwe en groene diensten, waardering van landschap en benutting voor extensieve 

recreaties is juist dan mogelijk wanneer de stedeling het landschap weet te vinden en te waarderen. 

Investeringen in groen dienen vooral gedragen te worden door de steden voor welke de groene 

gebieden om te stad een verhoging van de woonkwaliteit betekenen. Dit is de achtergrond van het 

Groenprogramma van Holland Rijnland en het samenwerkingsverband Samen voor Groen. 

 

In de Leidse ‘bonbonnotitie’ (zie par. 1.5 en bijlage 1) is als kader gesteld dat strategische 

samenwerking plaatsvindt op de schaal van Holland Rijnland, waarbij dit schaalniveau groter mag 

worden. Concreet is daarbij gedoeld op de Rijnstreek en Midden Holland (regio Gouda), waarvan de 

Rijnstreek ook daadwerkelijk is toegetreden. Met de huidige inzichten op grond van de analyses in 

deze notitie is het de vraag of beide regio’s wel de juiste partner zijn, gezien hun eigen opvattingen en 

het afwezig zijn van gezamenlijke opgaven. Het is niet waarschijnlijk dat Midden Holland zal fuseren 

met Holland Rijnland. Ook is het de vraag of de Rijnstreek niet liever en beter met Midden Holland tot 

strategische samenwerking kan komen. De analyse wijst wel sterk die kant op.  

 

5.3.9 Aandacht voor Metropoolregio Amsterdam 

Amsterdam is hét internationale merk van Nederland. Wie een conferentie van de Metropoolregio 

Amsterdam en één van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag bijwoont, voelt het verschil in 

dynamiek, het sámengevoel, en de uitstraling en kracht. Het wordt tijd dat Leiden daar meer van 

profiteert. Leiden en Leidse regio liggen alleen dán midden in de Randstad, wanneer de connecties 

naar beide zijden optimaal zijn. Om allianties aan te gaan met de Amsterdamse metropoolregio is 

extra inzet nodig. Er zijn namelijk geen natuurlijke, bestaande overleggen waarin dit besproken of 

onderzocht kan worden. De analyse in paragraaf 3.2.8 maakt echter helder dat er kansen liggen. De 

Noord-Zuid-As is in de westelijke Randstad dé ontwikkelingsas voor stedelijke economie. De 
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verbondenheid tussen de economische topsectoren, het belang van de ontwikkeling van de 

Schipholregio, de ontwikkeling van de A4-corridor zijn majeure thema’s die overleg vragen. De vorm 

waarin deze samenwerking gestalte krijgt, dient onderzocht te worden. Het is niet te verwachten dat 

Leiden na participatie in de ROM Zuidvleugel ook nog één miljoen zal investeren in een soortgelijke 

maatschappij aan de Noordkant. Maar er zijn nog zoveel andere vormen denkbaar die wel de 

verbondenheid tot uitdrukking brengen, zonder meteen investeringen te vragen. De werkwijze in de 

MRA is inclusief: wie mee wil praten, is welkom. 

 

5.3.10 Holland Rijnland: afdanken, afslanken of vernieuwen? 

Eén van de aanleidingen voor deze discussienotitie is de vraag wat de toekomst is van de 

samenwerking binnen Holland Rijnland. De analyse in deze notitie geeft kort samengevat de volgende 

trend weer: Zowel het kleinere schaalniveau (Leidse regio) als het veel grotere schaalniveau van de 

Zuidvleugel winnen aan belang gezien de opgaven voor de toekomst en nieuwe allianties met de 

Metropoolregio Amsterdam dienen onderzocht. De vraag doet zich voor wat in deze context de 

gevolgen voor Holland Rijnland zijn. 

 

Afdanken. Een koers kan zijn om de samenwerking in Holland Rijnland te beëindigen en de 

organisatie te ontbinden. Het is twijfelachtig of dat een verstandige koers is. Binnen Holland Rijnland is 

in tien jaar tijd een grote gezamenlijke ervaring opgebouwd aan samenwerken. Het gaat ook nog eens 

om samenwerking die heel succesvol is geweest. De belangrijkste doelstelling bij de oprichting zijn 

gehaald of de besluitvorming erover is grotendeels afgerond. Opheffen betekent dat allerlei taken óf 

teruggenomen dienen te worden door de gemeenten, óf elders worden ondergebracht. Op twee 

andere manieren zou opheffing wel een te overwegen keus zijn.  

Dat is in de eerste plaats het geval wanneer Holland Rijnland als informeel netwerk doorgaat en dus 

de GR wordt ontbonden en de medewerkers van het regionaal orgaan afvloeien naar deelnemende 

gemeenten. De samenwerking blijft dan intact, maar de uitvoering van afspraken wordt anders 

georganiseerd. De kennis over samenwerkingsprojecten en impliciete regiokennis blijft dan behouden 

in en voor de regio. 

In de tweede plaats zou van opheffing sprake zijn in die zin dat Holland Rijnland fuseert met (delen 

van) Haaglanden. Dit zou zowel als een netwerkstructuur mogelijk zijn, als in een gefuseerd regionaal 

orgaan. Dit zou een kansrijke optie kunnen zijn. Enige alinea’s hiervoor is daar al aandacht voor 

gevraagd. In deze fusievariant zal de Rijnstreek wellicht niet deelnemen. 

 

Afslanken. Wat eigenlijk in alle varianten wel als een paal boven water staat, is dat de samenwerking 

zich zal beperken tot minder thema’s dan voorheen. Een taakstellend budget van 75% van de huidige 

regiobijdrage per gemeente (dat is althans het voorstel van de Stuurgroep Kracht15 Holland Rijnland) 

geeft dit klip en klaar aan. Dit betekent vergaand schrappen in takenpakket en bemensing, te 

beginnen bij de thema’s die niet de hoofdopgave zijn. In veel gevallen zal een beperkte 

ondersteunende rol vervuld worden door het regionale orgaan. Op deze wijze wordt meer van de 

gemeenten verwacht voor regionale beleidsontwikkeling of afstemming. Het voordeel hiervan is dat 

echt alleen datgene wordt opgepakt dat gemeenten samen belangrijk vinden. 

Een keuze die in dit scenario ook overwogen dient te worden, is het weghalen van de uitvoerende 

taken bij Holland Rijnland. Een groot deel van de formatie, en daarmee ook van de 

managementaandacht, wordt besteed aan Leerplicht, RMC-functie en CVV. In het geval van een 

afgeslankte organisatie, dient Holland Rijnland ook echt een strategisch samenwerkingsverband te 

zijn. Uitvoeringsclubs horen daar niet thuis. Een aparte gemeenschappelijke regeling, 

centrumconstructie of het onderbrengen in een ander samenwerkingsverband is dan aan te bevelen. 

 

Vernieuwen. Een nieuwe agenda die voortvloeit uit de actuele strategische opgaven waarvoor de 

gemeenten staan, zal dus nieuwe thema’s zal bevatten, zoals economische topsectorenbeleid, 

innovatie e.d. die nu niet belegd zijn. Ook zal de werkwijze in deze situatie anders worden. Wat voor 

alle gemeenschappelijke regelingen geldt, geldt ook hier: gemeenten willen meer de nabijheid en 

betrokkenheid merken van regionale samenwerking. Van regio-organisaties wordt vooral een facilitaire 
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rol verwacht, waarbij het acteren op bijvoorbeeld Zuidvleugelschaal meer aan de gemeenten zelf dient 

overgelaten te worden, dan wel in gelijktijdige deelname. De samenwerking zal echt van de 

gemeenten zijn, of zij zal niet zijn. Een afgeslankte organisatie zal ook een andere financiering 

kennen: een klein basispakket en een veel groter pluspakket. Er zal meer gewerkt worden zoals bij het 

3D-project: tijdelijke financiering met bemensing vanuit de gemeenten. Op deze manier is een 

informeel netwerkachtig samenwerkingsverband ook zeer praktisch. 

 

 

5.4 Conclusies: Nieuwe koers, welke? 

 

Dat het tijd is voor een nieuwe koers, wordt uit deze analyse wel duidelijk. Nu is de vraag: welke? Het 

antwoord op die vraag komt later. Deze notitie is vooral bedoeld om tot denken aan te zetten en 

afwegingen te maken. Eerst het debat, dan pas de conclusies. 
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Bijlage 1 – Motie gemeenteraad Leiden 
 
 
 

RV 12.0098 

(Programmabegroting 2013) 

 

Motie: M120098/33 

 

   Onderwerp: visie op de regio 

 

 

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 6 en 8 november 2012, 

 

constaterende dat: 

 de gemeente Leiden heeft aangegeven op de pijlers IVa (Kennis en Innovatie) en VIIa 

(Cultuur) betrokken te willen worden bij de Metropoolregio Den Haag Rotterdam; 

 de gemeente Leiden de regio Holland Rijnland heeft opgeroepen om aansluiting te zoeken bij 

de pijlers I (Verkeer) en VI (Groen) van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam;  

 de wirwar van de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden in de 

afgelopen jaren eerder is toegenomen dan afgenomen; 

 in Holland Rijnland-verband wordt gesproken over de toekomst van Holland Rijnland, 

 

overwegende dat: 

 het nieuwe kabinet van VVD en PvdA opschaling van gemeenten en andere decentrale 

overheden als uitgangspunt heeft genomen; 

 in de Leidse regiovisie (2009) als uitgangspunt is genomen om alle samenwerkingsverbanden 

in te richten op basis van vier schaalniveaus
1
;  

 zowel de bestuurskrachtrapportage als de toekomstvisie ‘Stad van Ontdekkingen het belang 

van intensieve samenwerking onderstreept, 

 

verzoekt het College: 

 voor de begrotingsbehandeling 2014 met een (herziene) Leidse visie op de regio en regionale 

samenwerking te komen en hierbij de directe buren intensief te betrekken. 

 

 
Patrick Meijer (CDA) 
 

 
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard met dien verstande dat de fractie van de SP 
wordt geacht tegen te hebben gestemd. 

                                                           
1
 Notitie Regionaal Partnerschap & Leiderschap - De Leidse Regio Aanpak (2009), p.19: “Op grond van alle voorgaande 

afwegingen is de te volgen beleidslijn in regionale samenwerking, dat we streven naar inrichting van alle 
samenwerkingsverbanden binnen de volgende vier basisniveaus: strategische samenwerking op Holland Rijnland-niveau (12 
gemeenten), operationele samenwerking op Leidse regio niveau (5 gemeenten), strategisch/uitvoerend op het niveau Zuid-
Holland Noord (15 gemeenten) en voor sommige uitvoeringsgerichte taken Veiligheidsregioniveau (28 gemeenten).”  
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