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GroenLinks heeft vernomen dat leden van het college van Leiderdorp zich op bestuurlijke niveau zeer 
positief hebben uitgelaten over een eventuele fusie met Leiden. 
 

 Is het correct dat deze uitlatingen zijn gedaan? 

 

 Indien ja; is het gehele college deze mening toegedaan? 

 

 Is het college van mening dat het passend is zich hierover uit te spreken alvorens de raad een 

oordeel heeft geveld over de uitkomst van het in gang zijnde proces ten aanzien van de 

samenwerking in de Leidse regio tot 2027? 

 

De aanleiding voor het opstellen van de toekomstvisie Leidse regio is het besef dat de Leidse regio als een 
aaneengesloten gebied functioneert voor onze inwoners en bedrijven. En dat het in hun aller belang is 
dat gemeentebesturen goed samenwerken. Dat laatste komt ook duidelijk naar voren uit de rondgang die 
de projectleider en de voorzitter van de stuurgroep hebben gemaakt in het kader van de toekomstvisie 
Leidse regio. De opgaven (o.a. 3D, Omgevingswet, Energietransitie) die op de gemeenten afkomen 
brengen met zich mee dat samenwerking noodzakelijk is. Niet alleen vanwege de complexiteit van de 
opgaven maar ook vanwege de betaalbaarheid van de voorzieningen naar de toekomst toe. Bij het 
opstellen van de toekomstvisie is ook in beeld gebracht op welke aspecten samenwerking gewenst is, in 
het belang van onze inwoners. Vanuit die inhoud is ook gekeken naar mogelijke samenwerkingsvormen 
die een voldoende duurzaam karakter hebben om in de toekomst met elkaar de opgaven aan te kunnen. 
Deze vormen zijn ook in de bijeenkomst van de raden van de Leidse regio in Leiderdorp besproken. Het 
college ziet een toekomstige fusie binnen de Leidse regio, naast de andere mogelijke 
samenwerkingsvormen,  als één van de mogelijkheden dat het nader wil laten onderzoeken. Het ligt 
daarbij voor de hand dat alsdan de stad Leiden één van de fusiepartners zal zijn.  Dat is het standpunt dat 
door het college tijdens een collegeconferentie op 10 mei in Zoeterwoude is ingebracht. 


