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 RAAD 12 september 2016 
 
 

20.30 UUR BESLUITVORMING RAAD AGENDA  
Voorzitter : Laila Driessen 
 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Beëdiging van mevrouw M.C. Burger als plaatsvervangend raadsgriffier. 
 

4. Vragenronde  
 

5. Mededelingen: 

 Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken 
 

6. Uitbreiding Leo Kannerschool 
Het college heeft ingestemd met een verzoek van de Leo Kannerschool om in het 
leegstaande gebouw aan de Touwbaan 42 te starten met een vorm van voortgezet 
onderwijs. Omdat de financiering hiervan de totale lasten van de begroting doet stijgen legt 
het college het dekkingsvoorstel voor aan de raad. (opmerking griffier: deze argumentatie 
blijkt niet uit het voorstel/besluit, maar ontving ik bij navraag). 

 
7. Beschikbaar stellen (voorbereidings)krediet Leyhof 

Vraag aan de raad is een voorbereidingskrediet van totaal 100.000,- euro beschikbaar te 
stellen voor het project “de Leyhof”. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige 
begroting. 
 

8. Gebiedsvisie Lage Zijde en krediet 
Vraag aan de raad is de Nota van Beantwoording en de Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen 
en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. 
 

9. Polder Achthoven, beschikbaar stellen krediet 
Vraag aan de raad is het uitvoeringskrediet Polder Achthoven te verhogen met 135.000,-  
euro en akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget  
van de Boterhuispolder in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 
 

10. Uitvoeringsprogramma gebiedsvisie A4-zone 
De vraag aan de raad is het Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp d.d. 16 
augustus 2016 vast te stellen, met als belangrijkste punten: 
- het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone A4-zone Leiderdorp 
- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied 
- uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse Regio 
- het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie. 

 
11. Vaststellen cultuurnota 2016-2019 

Vraag aan de raad is de cultuurnota 2016-2019 en de (meerjarige) begrotingwijziging uit de 
reserve kunst en cultuur vast te stellen. 

 



2 

 

12. Toekomstvisie Leidse Regio, concept zienswijze raad 
Bespreken en vaststellen zienswijze. 

 
13. Rekenkamerrapport Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten en collegereactie 

daarop (brief van het college d.d. 4 juli 2016) 
Discussie. 
 

14. Lijst van toezeggingen en moties 
Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de 
Langetermijnagenda: 
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3 

 

 Sociale Woningbouw meerjarenprognose – Brief van het college Motie bouwlocaties 
in de toekomst bij de toezegging en in het RIS geplaatst 160608 Afgehandeld 

 Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp – Brief van het college Toezegging Actieprogramma 
A4-zone Leiderdorp bij de toezegging en in het RIS geplaatst 160602 Afgehandeld 

 

15. Ingekomen stukken 
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. 
N.B. Wilt u als raadslid/fractie een brief op een andere wijze afhandelen dan aangegeven? 
Dan graag van te voren aangeven via griffie@leiderdorp.nl (uiterlijk vrijdag 9 september 2016 
voor 12.00 uur). 
 

16. Vaststellen besluitenlijst raad 4 juli 2016 
 

17. Sluiting 
 
 

Leiderdorp 22 augustus 2016 
namens de voorzitter van de raad, 

       mw. J.C. Zantingh, griffier 

https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
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 2016  Raadsbesluit   

 

Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26  juli 2016  

Onderwerp:  Uitbreiding Leo Kannerschool    

 

 *Z009C04FACA* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 5 juli 20116  , nr. Z/16/032776/63306 ; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 5 september 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 189  van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

1. Ten behoeve van het starten van een VMBO-T opleiding door de Leo Kanner 
Onderwijsgroep in Touwbaan 42 voor de aanpassing van het gebouw en voor de eerste 
inrichting de jaarlijkse kapitaalslasten ad € 13.133 te dekken uit de extra inkomsten in 
de algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp 
onderwijs gaan volgen, 

2. In 2016 € 11.250 voor de exploitatielasten te dekken uit de vergoeding die van het COA 
is ontvangen ter dekking van de kosten voor de onderwijshuisvesting voor de 
vluchtelingenkinderen in de noodopvang, 

3. In 2017 € 25.000 voor de exploitatiekosten te dekken uit de extra inkomsten in de 
algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp 
onderwijs gaan volgen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 september 2016, 

 

 

de griffier,       de voorzitter, 

 

mevrouw J.C. Zantingh      mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2016 raadsvoorstel    

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 26 juli 2016  

Onderwerp:  Uitbreiding Leo Kannerschool  Aan de raad.  

 

 

 *Z009C034323* 
 

Beslispunten 

1. Ten behoeve van het starten van een VMBO-T opleiding door de Leo Kanner 
Onderwijsgroep in Touwbaan 42 voor de aanpassing van het gebouw en voor de eerste 
inrichting de jaarlijkse kapitaalslasten ad € 13.133 te dekken uit de extra inkomsten in 
de algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp 
onderwijs gaan volgen, 

2. In 2016 € 11.250 voor de exploitatielasten te dekken uit de vergoeding die van het COA 
is ontvangen ter dekking van de kosten voor de onderwijshuisvesting voor de 
vluchtelingenkinderen in de noodopvang, 

3. In 2017 € 25.000 voor de exploitatiekosten te dekken uit de extra inkomsten in de 
algemene uitkering ten gevolge van de nieuwe VSO leerlingen die in Leiderdorp 
onderwijs gaan volgen. 

  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft op 23 juni 2016 een schriftelijk verzoek gedaan om in het 

leegstaande deel van het gebouw Touwbaan 42 te starten met een klassieke mavo gericht op 

kinderen met internaliserende problematiek. Voor deze leerlingen is in deze regio nog niet een 

dergelijk aanbod beschikbaar. Het schoolbestuur wil deze nieuwe opleiding starten met ingang van 

het nieuwe schooljaar (2016/2017). Inmiddels hebben zich 38 leerlingen aangemeld en de 

verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen tot 60 leerlingen. De nieuwe opleiding 

zal deel gaan uit maken van de bestaande VSO school, het PC Hooftcollege,  aan de Touwbaan 42. 

Het nu leegstaande gebouwdeel, inricht voor een kantoorfunctie moet echter bouwkundig worden 

aangepast aan de nieuwe onderwijsfunctie. Tevens doet de school een aanvraag voor de 

bekostiging van de eerste inrichting. Het totale bedrag dat de school aanvraagt bedraagt  

€ 177.071. 

 



Pagina 2 van 4 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/16/032776/63306    Agendapunt 6 

 2016 raadsvoorstel    

Omdat de school pas vanaf schooljaar 2017-2018 (T-1 systematiek) een bekostiging van het 

onderwijs ontvangt verzoekt zij de gemeente om de exploitatielasten pas in rekening te brengen 

als de bekostiging is gestart maar dat de vergoeding voor de exploitatielasten nog één jaar na het 

moment dat het gebruik wordt beëindigd, in rekening kan worden gebracht.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Ons college heeft in de vergadering van 26 juli 2016 besloten om het verzoek van de Leo 

Kanneronderwijsgroep te beschouwen als een aanvraag met een spoedeisend karakter conform de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015. Ons college heeft naar 

aanleiding van de ontvangen aanvraag besloten om de Leo Kanneronderwijsgroep  voor het 

starten van de VMBO-T opleiding het leegstaande deel in Touwbaan 42 met een oppervlak van 748 

m2 in gebruik te geven en voor de aanpassing en eerste inrichting € 177.071 beschikbaar te stellen.  

De kapitaalslasten van deze investering bedragen € 13.133 per jaar. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

De aanvraag van de Leo Kanner Onderwijsgroep is onder andere gebaseerd op de verzoeken van 

de drie samenwerkende samenwerkingsverbanden V(S)O in de regio om oplossingen aan te reiken 

om de oplopende wachtlijsten voor leerlingen te voorkomen. Met dit nieuw onderwijsaanbod 

kunnen leerlingen van de vestigingen van de Leo Kanner in Leiden en Oegstgeest doorstromen 

naar een opleiding die beter past bij hun mogelijkheden als ook kan er vanuit het regulier 

onderwijs instroom plaatsvinden. 

  

2 Beoogd effect 

Een bijdrage te leveren in het oplossen van de wachtlijsten voor vso onderwijs en om een 

structurele functie te geven aan het gehele pand  aan Touwbaan 42  

 

 
3 Argumenten 

1. In  2003 is Touwbaan 42 gehuurd en bouwkundig aangepast om te  kunnen voorzien in de 

behoefte aan VSO onderwijs in de regio. Door het gehele gebouw nu voor dit doel beschikbaar 

te stellen kan in grotere mate aan deze doelstelling worden bijgedragen. 

2.en 3 De totale exploitatielasten over de jaren 2016 en 2017 bedragen € 56.25 (te weten 

€11.250 in 2016 en €45.000 is 2017). De exploitatielasten over 2017 zijn structureel. De Leo Kanner 
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Onderwijsgroep kan in 2017 € 20.000 zelf dragen zodat de lening over de jaren 2016 en 2017 

uitkomst op € 36.250. Voor 2016 kan deze lening worden gedekt uit een bijdrage van het COA ten 

behoeve van de onderwijshuisvestingskosten voor de vluchtelingen in de noodopvang die hoger is 

uitgevallen dan begroot. Voor 2017 kan deze lening worden gedekt uit de hogere Algemene 

Uitkering. De Algemene Uitkering is hoger omdat één van de maatstaven op basis waarvan de 

bijdrage wordt vastgesteld het aantal leerlingen (V) SO is.     

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het schoolbestuur verwacht met dit nieuwe onderwijsaanbod te kunnen voorzien in een behoefte en 

heeft er voldoende vertrouwen in om de opleiding minimaal vier jaar in de lucht te houden. Er is echter 

geen uitgebreid onderzoek uitgevoerd en het kan blijken dat dit geen levensvatbare vestiging is. Het 

aantal inschrijvingen voor het eerste jaar overtreft echter al de eerdere verwachtingen waarbij de 

school nog nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om deze nieuwe opleiding te promoten. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

 

8 Evaluatie 

De besteding van de verstrekte middelen voor de aanpassing en eerste inrichting worden op juistheid 

gecontroleerd.  

 

 

Programma 2017 2018 2019 

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten  

              -    
    
38.133              -        13.133  

           -
          13.133   

Algemene Dekkingsmiddelen 
           -
         -38.133             -    

   -
13.133              -          -13.133  

Saldo van baten en lasten 
    
38.133       -38.133      13.133  

   -
13.133        13.133        -13.133  

Mutat ie reserves 
           -
                -               -    

           -
                -                  -    

Resultaat  0  0  0  

neutraal neutraal neutraal 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  

1. Toelichting op het spoedeisend belang 
2. Verzoek  Leo Kanner Onderwijsgroep voor uitbreiding van de huisvesting 



        *Z009E0F7EF3* 
 
Postregistratienummer : Z/16/032776/64467 
Bijlage : 1 
Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/16/032776/63306 
Naam auteur : J. Teuben 
Onderwerp : Uitbreiding Leo Kannerschool: beoordeling 

aanvraag met spoedeisend karakter  
 
Procedure aanvraag met spoedeisend belang 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 voorziet in de mogelijkheid om 
de aanvraag van de Leo Kanner Onderwijsgroep te behandelen als een aanvraag met spoedeisend 
belang. Dit is een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening die gelet op de voortgang van 
het onderwijs geen uitstel kan lijden. 
 
Belangrijke aspecten in de aanvraagprocedure zijn: 
• Het college beslist binnen zes weken nadat de aanvraag is ontvangen of informeert de aanvrager 

wanneer hij de beschikking tegemoet kan worden gezien, 
• De aangevraagde voorziening wordt toegewezen, indien het college heeft vastgesteld dat het 

treffen van de voorziening, gelet op de voortgang van het onderwijs, geen uitstel kan lijden en 
geen van de in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het 
voortgezet onderwijs opgenomen weigeringsgronden van toepassing is. Bij deze vaststelling past 
het college de regels toe met betrekking tot:  
‒ de beoordelingscriteria;  
‒ de prognosecriteria;  
‒ de oppervlakte en indeling van gebouwen, 

• Indien de aanvraag wordt toegewezen, vermeldt het college welk genormeerd bedrag voor de 
toegewezen voorziening beschikbaar wordt gesteld dan wel wat het geraamde bedrag is,  

• Binnen drie maanden na bekendmaking van een beslissing als bedoeld in het eerste lid, geeft de 
aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur of erfpachtovereenkomst af.  

 
Beoordelingscriteria  
De noodzaak van het in gebruik nemen van een gebouw is aanwezig als: 
• als het huidige gebouw moet worden vervangen of uitgebreid, 
• de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht,  
• de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke  

verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw of uitbreiding. 
 
De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen 
ontstaat wanneer een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de totale 
huisvestingscapaciteit van de school tot gevolg heeft en deze niet voor 1 januari 2015 is bekostigd, 
 
Prognose 
De prognose van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs moet inzicht 
geven in: 
a. het voedingsgebied, 
b. de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven, 
c. de voorgestelde datum van ingang van bekostiging. 
Het voedingsgebied van de Leo Kanner VSO-school betreft de regiogemeenten Hillegom, Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en 
Zoeterwoude. Voor de uitbreiding van de Leo Kannerschool is geen berekening van het aantal te 
verwachten leerlingen beschikbaar. Dit is hier niet mogelijk omdat het een nieuwe opleiding betreft 
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die bedoeld is voor een zeer specifieke doelgroep die tot nu toe andersoortig onderwijs volgt bij de 
andere VSO vestigingen van de Leo Kannerschool.  
 
Vaststellen oppervlakte en indeling gebouwen 
De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald aan de hand 
van de onderwijssoort, de categorie), het type vestiging en het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte 
wordt berekend met de formule: 
R = V + f * L, waarbij 
R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter. 
V = Vaste voet in vierkante meter bruto (voor nevenvestigingen geldt geen vaste voet) 
f  = Factor (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling) overeenkomstig de tabel waarin is 
opgenomen een overzicht van f (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling), per 
onderwijssoort. 
L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking 
heeft op de school zijn ingeschreven. 
 
Berekening normatieve oppervlakte: 
De normatieve ruimtebehoefte voor de beoogde 60 leerlingen is: 
Aantal leerlingen * aantal m2 per leerling op basis van de factor =  60 * 12,2 = 732 m2 bruto 
vloeroppervlak. De beschikbaar te stellen ruimte heeft een oppervlakte van 748 m2. Het beschikbaar 
te geven oppervlak komt dus nagenoeg overeen met het genormeerde oppervlak. 
 
Eerste inrichting 
De vergoeding voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald op basis van de 
ruimtebehoefte van het aantal aanwezige leerlingen (38 leerlingen per 1-9-2016) vermenigvuldigd 
met een in de verordening opgenomen bedrag per m2 voor VSO onderwijs. 
De ruimtebehoefte van 38 leerlingen is: 38 * 12,2 = 463,6 m2 
Het beschikbaar te stellen bedrag is: bedrag / m2 * oppervlak: € 141,25 * 463,6= €65.483. 
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Afdeling:

  

 Gemeentewerken  Leiderdorp, 3 augustus 2016  

Onderwerp:  Het beschikbaar stellen van het 

(voorbereidings-) krediet voor het 

project Leyhof 

   

 

*Z00A08F2994* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/16/34095/65782; 

gezien het advies van Politiek forum  van 5 september 2016 van; 

gelet op het bepaalde in artikel gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

1. De raad een voorbereidingskrediet van totaal € 100.000,- beschikbaar te laten stellen voor het 
project ‘de Leyhof’. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige begroting. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 september 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 3 augustus 2016  

Onderwerp:  Het beschikbaar stellen van het 

(voorbereidings-) krediet voor het 

project Leyhof  

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A084926A* 
 

Beslispunten 

1. De raad een voorbereidingskrediet van totaal € 100.000,- beschikbaar te laten stellen voor het 
project ‘de Leyhof’. De kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de huidige begroting. 

 

 

 

1 Inleiding 

In dit voorstel wordt gevraagd om het krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van het 
project ‘de Leyhof’. De kapitaallasten zijn al opgenomen in de huidige begroting. Hiermee heeft 
het voorstel geen consequenties voor de financiële dekking. 

 

Op de grens van Leiderdorp en het platte land ligt de wijk ‘de Leyhof’. Dit is een van de laatste 

grote uitbreidingswoonwijken in  Leiderdorp. De wijk Leyhof wordt begrensd door het sport- en 

recreatiegebied De Bloemerd, woonwijk Buitenhof, de Boterhuispolder en het buitengebied van de 

gemeente Kaag en Braassem. Deze woonwijk is in de jaren ‘90 aangelegd. De gemeente Leiderdorp 

heeft het voornemen om deze woonwijk op te hogen in het kader van groot onderhoud. De 

openbare ruimte is door ongelijkmatige zetting dusdanig verzakt dat er in het jaar 2017 gestart 

dient te worden met groot onderhoud in delen van de wijk. 

 
2 Beoogd effect 

In de voorbereidingsfase is het voornemen om gezamenlijk met een engineeringspartij en alle 
belanghebbenden zoveel mogelijk de scope van het project in beeld te krijgen. Op basis hiervan 
zullen de exacte werkzaamheden worden bepaald en kunnen we de totale kosten voor het project 
ramen. Op basis hiervan zal het uitvoeringskrediet en het resterende budget  separaat worden 
aangevraagd.  
 

3 Argumenten 

Het doel van het groot onderhoud is om de woonwijk weer terug te brengen naar de 
oorspronkelijke aanleghoogte. In west Nederland bestaat de ondergrond uit klei- en veenlagen; 
deze is veelal weinig draagkrachtig en op verschillende plaatsen bij belasting gevoelig voor 
blijvende vervormingen. Dit geldt ook voor de woonwijk de Leyhof. Vanwege de 
verzakkingen/zetting is er sprake van een slechte toegankelijkheid van de woningen. De kabels en 
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leidingen en het riool zijn net zoals de verharding onderhavig geweest aan zettingen in de 
ondergrond. De woonwijk bestaat voor een groot deel uit elementenverharding en voor een deel 
uit asfaltverhardingen.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het beschikbaar stellen van het krediet is alleen ten behoeve van de voorbereiding. Na deze fase 
zullen we separaat een uitvoeringskrediet aanvragen. In dat voorstel zijn de maatregelen (incl. 
voor riolering, kabels en leidingen) en kosten opgenomen die nodig zijn om de Leyhof weer op 
juiste hoogte te brengen.  
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Voor de uitvoering van projecten wordt in overleg met communicatie vooraf besproken wanneer, 
met wie en hoe er gecommuniceerd wordt. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het voorbereidingskrediet is onderdeel van het krediet IBOR wegen. De kapitaallasten hiervan zijn 
al opgenomen in de huidige begroting. Hiermee heeft het voorstel geen consequenties voor de 
financiële dekking. 
Bij de begroting 2016 is het krediet echter nog niet beschikbaar gesteld. Om te onderzoeken en 
vast te stellen welke maatregelen nodig zijn, wordt in dit voorstel gevraagd een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Na inventarisatie zullen we bij u terugkomen om het 
volledige (restant) krediet beschikbaar te laten stellen.  Daarbij zal fiscaal advies in het kader van 
de BTW meegenomen worden.  

 
De voorbereidingskosten zullen uiteindelijk onderdeel uitmaken van het totaal beschikbare krediet 
zoals aangevraagd. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: geen 
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 augustus 2016  

Onderwerp:  Gebiedsvisie Lage Zijde    

 

*Z00A0F12278* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr.  Z/16/033408/65961 d.d. 16 augustus 2016; 

 
gezien het advies van het Politiek Forum van 5 september 2016 ; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening; 

b e s l u i t: 

 

1 Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen; 

2 De gewijzigde Gebiedsvisie lage Zijde d.d. 1 augustus 2016 vast te stellen waarvan de belangrijkste 

   wijzigingen zijn: 

• De optie tot het creëren van een brede doorkijk ter hoogte van Achthovenerweg 17b is niet    

              meer      opgenomen; 

• Het nieuwe peilbesluit van het Hoogheemraadschap is opgenomen; 

• Het aanleggen van extra parkeerplaatsen langs de Bedrijvenweg is niet meer opgenomen; 

• Tekstuele wijzigingen en aanvullingen naar aanleiding van opmerkingen van onder andere  

               Provincie Zuid-Holland.  

3 Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.869.850,- voor herinrichting Lage Zijde (Vliko) in  

   plaats van € 1.100.000,- (raadsbesluit 8 juli 2013); 

4 Als dekking op te nemen het overschot van de ontvangen subsidie Oude Rijn Zone; 

5 De onttrekking vanuit de Algemene reserve van € 1.100.000,- terug te draaien. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 september 2016, 

 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 augustus 2016  

Onderwerp:  Gebiedsvisie Lage Zijde   Aan de raad.  

 

 

 *Z00A0F078AF* 
 

Beslispunten 

1 Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde vast te stellen; 
2 De gewijzigde Gebiedsvisie lage Zijde d.d. 1 augustus 2016 vast te stellen waarvan de belangrijkste 
wijzigingen zijn: 
• De optie tot het creëren van een brede doorkijk ter hoogte van Achthovenerweg 17b is niet meer      
opgenomen; 
• Het nieuwe peilbesluit van het Hoogheemraadschap is opgenomen; 
• Het aanleggen van extra parkeerplaatsen langs de Bedrijvenweg is niet meer opgenomen; 
• Tekstuele wijzigingen en aanvullingen naar aanleiding van opmerkingen van onder andere Provincie 
Zuid-Holland.  
3 Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.869.850,- voor herinrichting Lage Zijde (Vliko)in 
plaats van € 1.100.000,- (raadsbesluit 8 juli 2013); 
4 Als dekking op te nemen het overschot van de ontvangen subsidie Oude Rijn Zone; 
5 De onttrekking vanuit de Algemene reserve van € 1.100.000,- terug te draaien in de 2e 
Bestuursrapportage 2016. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Ingevolge de opdracht van de raad, Structuurvisie Ruimte, heeft het college een eerste 
aanzet van een Gebiedsvisie opgesteld. Deze aanzet Gebiedsvisie is gedeeld met de 
ondernemers als zijnde direct belanghebbenden. Het voorkeurscenario van de gemeente, 
Vliko inrichten als groen,  is vervolgens vertaald in een Concept Gebiedsvisie en deze is in 
inspraak, van 2 juni tot en met 29 juni, gebracht. De Inspraakreacties zijn overwegend 
positief en bevatten tevens veel suggesties voor het  nog op te stellen inrichtingsplan ten 
behoeve van de herstructurering van Lage Zijde. Voor het opstellen van het inrichtingsplan 
en tevens het opstellen van een bestemmingsplan is budget  benodigd, hiervoor kan de 
reeds toegekende subsidie van de Oude Rijnzone worden aangewend.  
 

1.b Voorgeschiedenis 

Ingevolge de overeenkomst met de gemeente vertrekt Vliko begin oktober naar een 
nieuwe locatie in Zoeterwoude. Uw raad heeft in zijn Ruimtelijke structuurvisie het college 
de opdracht gegeven een tweetal scenario’s voor de herstructurering van de  Lage Zijde uit 
te werken. In het concept is een scenario voor het inrichten van het Vliko terrein als groen 
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en een omklapscenario waarbij het achterste gedeelte van het bedrijventerrein naar voren 
(op het voorste gedeelte van Vliko) wordt verplaatst. Een eerste aanzet van een 
Gebiedsvisie met daarin de voorkeur van het college voor het scenario Vliko inrichten als 
groen is voorgelegd aan de ondernemers als zijnde direct betrokkenen. Het 
voorkeurscenario werd ondersteund door de ondernemers, kapitaalvernietiging als 
hoofdargument, en vervolgens heeft het college de concept Gebiedsvisie Lage Zijde 
vrijgegeven voor inspraak. Op 8 juli 2013 is door uw raad besloten om  een krediet 
beschikbaar te stellen van € 1.100.000,-. Als dekking hiervoor is de Algemene reserve 
aangewend. 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Vanuit het ruimtelijk en planologisch perspectief wordt het project begeleid door Ruimte. 
Daarnaast wordt geadviseerd door Economie en Financiën. 
 

2 Beoogd effect 

Op basis van een door de raad vastgestelde gebiedsvisie kan het vervolgtraject, inrichtingsplan en 
bestemmingsplan, worden ingezet en kan worden voldaan aan de opdracht van uit de Oude 
Rijnzone, de herstructurering van het bedrijventerrein Lage Zijde. 
 

3 Argumenten 

1.1 Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde vaststellen. 
De nota bevat alle reacties op de concept Gebiedsvisie. Uit de reacties  blijkt dat het voorstel van 
het college om Vliko in te richten als groen wordt ondersteund. Naast belanghebbenden zijn ook 
de Provincie, Hoogheemraadschap, gemeente Zoeterwoude en Oude Rijnzone uitgenodigd te 
reageren. Ook deze instanties stemmen in met het voorstel om Vliko in te richten als groen. De 
volgende reacties geven aanleiding tot wijziging dan wel nadere motivering van het concept.  
 
De bewoner van  Achthovenerweg 17b geeft aan dat de kans voor een brede doorkijk ter plaatse 
van zijn perceel voor hem op dit moment geen optie is, derhalve is deze kans niet meer 
opgenomen. 
 
Het Hoogheemraadschap geeft aan het initiatief te waarderen omwille van de toegenomen 
bergingscapaciteit. Wel merkt zij op dat het peilbesluit niet correct is opgenomen. Dit is gewijzigd. 
 
Inzake de opmerking van Comité Doesbrug betreffende het actief aankopen van leegkomende 
percelen aan de achterzijde moet worden opgemerkt dat gemeente van oordeel is dat het 
bedrijventerrein op zich een vitaal bedrijventerrein is en als zodanig de gemeente de 
eerstkomende 10 jaar geen uitsterfconstructie voorstaat. Het laatste zou een negatief effect 
hebben op de uitstraling en geen lange termijn perspectief voor de ondernemers ter plaatse 
geven. Overeenkomstig het advies van de Stec groep wordt het ready steady plus scenario 
omarmt: de basis is goed, ondernemers zijn bereid te investeren in uitstraling van hun panden en 
de gemeente is bereid te onderzoeken hoe de kwaliteit van het bedrijventerrein, in samenwerking 
met de ondernemers,  waar nodig kan worden opgewaardeerd. 
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Reactie provincie inzake Ruimtelijke Kwaliteit 
Provincie Zuid Holland geeft in haar zienswijze onder meer aan dat het omklapscenario meer 
kwaliteit oplevert. Daarnaast geeft zij aan dat de keuze voor welk scenario dan ook de 
beleidsvrijheid van de gemeente is. 
De ruimtelijke kwaliteit van scenario 2 is beter gezien vanuit het landschap (het bedrijventerrein 
steekt in dit scenario minder ver het polderlandschap in dan in scenario 1) en gezien de kwaliteit 
van het bedrijventerrein. Nieuwbouw aan de voorzijde kan het bedrijventerrein een economische 
impuls geven. 
Een belangrijk nadeel van scenario 2 is dat de investeringskosten van dit scenario miljoenen hoger 
zijn en daarnaast is staatssteun niet toegestaan. Dit betekent dat de eigenaren van de bedrijven 
zelf de kosten voor de verhuizing moeten dragen. Ze hebben aangegeven dat ze dat niet gaan 
doen. De verhuizing vinden zij kapitaalvernietiging. Vanwege het gebrek aan draagvlak is besloten 
scenario 1 nader uit te werken tot de gebiedsvisie waarin een belangrijk uitgangspunt is om het 
Vliko-terrein een grote landschappelijke impuls te geven. Daarnaast geeft dit scenario meer 
gebruiksmogelijkheden en is beter te bereiken vanuit de Achthovenerweg. 
 
2.1 Gebiedsvisie Lage Zijde vaststellen.  
De ingediende reacties zijn gericht aan uw raad derhalve wordt u voorgesteld de Nota van 
Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde  vast te stellen. Uw raad heeft het college de opdracht 
gegeven twee scenario's uit te werken als opgenomen in Ruimtelijke Structuurvisie. Deze 
scenario's zijn in eerste instantie besproken met de ondernemers als direct belanghebbenden. De 
gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken voor het inrichten van Vliko als groen boven het 
omklapscenario, het achterste gedeelte van Lage Zijde verplaatsen naar voren. De ondernemers 
konden hiermee instemmen. De hoofdreden was gelegen in het argument dat de ondernemers de 
omklapvariant als kapitaalvernietiging zagen. 
Vervolgens is deze keuze vastgelegd in een conceptgebiedsvisie die voor een periode van vier 
weken is vrijgegeven voor inspraak. Hierop zijn reacties binnengekomen die geen aanleiding geven 
de ingezette lijn te wijzigen. Wel zijn hier en daar wijzigingen/aanvullingen opgenomen, zie onder 
1. 
 
3.1 Budget nodig voor de uitwerking van de visie en vervolgens de uitvoering. 
Voor de herinrichting van de Lage Zijde moet na de vaststelling van de visie een inrichtingsplan en 
een bestemmingsplan te worden opgesteld. Het inrichtingsplan geeft aan hoe het terrein wordt 
ingericht na vertrek van Vliko (naar verluid per 1 oktober aanstaande). Al naar gelang de (on-) 
mogelijkheden van het terrein zal een passend inrichtingsplan worden gemaakt. De kosten hiervan 
worden als volgt ingeschat: 
Ambtelijke uren, ca 500 uren á € 75,-       € 37.500,- ; 
onderzoekskosten (bodem en zo nodig  archeologie)  € 50.000, ; 
bestemmingsplan             € 12.500,- . 
Totaal zou een bedrag  van € 100.000,- vooraleerst benodigd zijn. Dit kan ten laste van het reeds 
toegekende krediet Herinrichting Lage Zijde Vliko ad € 1.869.850,- worden gebracht. 
 

4.1 Subsidie is ontvangen. 
Van de Oude Rijnzone is een subsidie ontvangen ad € 8.569.850,-. Hiervan is reeds Vliko 
aangekocht voor een bedrag ad € 6.700.000,-. Het restant kan worden aangewend ter dekking van 
het benodigde uitvoeringskrediet. 
5.1 Dekking algemene reserve is niet meer nodig. 
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In juli 2013 is de algemene reserve aangewend als dekking voor het uitvoeringskrediet ad € 
1.100.000,-. Hiervoor is het restant van de subsidie ad € 1.869.850,- beschikbaar. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

3.1 De kosten voor het opstellen van het inrichtingsplan bestemmingsplan en de uitvoering zijn 
nog niet concreet. 
Na aanvullend onderzoek en opstellen van het inrichtingsplan zullen de daadwerkelijke kosten 
beter ingeschat kunnen worden. 
 

5 Duurzaamheid 

De mogelijkheden voor duurzame toepassingen worden als uitgangspunt voor het inrichtingsplan 
gehanteerd. 
 

6 Communicatie en participatie 

Een eerste aanzet van de Gebiedsvisie is besproken met de ondernemers, als zijnde direct 
betrokkenen,  tijdens de ondernemersavond op 28 april 2016. Vervolgens is de 
conceptgebiedsvisie ter inzage gelegd van 2 juli t/m 29 juli 2016. Voor het opstellen van het 
inrichtingsplan hebben zich reeds meerdere personen, ondernemers en belanghebbenden 
waaronder Comité Doesbrug,  aangemeld. Hiervan zal gebruik worden gemaakt. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Oorspronkelijke subsidie Oude Rijnzone         € 8.569.850,- 
Minus aankoop Vliko              € 6.700.000,- 
Saldo Subsidie                € 1.869.850,- 
 
In juli 2013 is € 1.100.000,- krediet beschikbaar gesteld door uw raad voor het Financieel kader 
Vliko met als dekking de Algemene reserve. Doordat de aankoop van Vliko lager is uitgevallen dan 
de toegekende subsidie vanuit de Oude Rijnzone, resteert een bedrag van € 1.869.850,-. Dit 
bedrag is voldoende voor het opstellen van een inrichtingsplan, bestemmingsplan en de 
uitvoering. Het saldo ad € 1.869.850,- kan worden ingezet als dekking voor het krediet. De 
onttrekking aan de algemene reserve ad € 1.100.000,- kan hierdoor worden teruggedraaid. Dit zal 
worden meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2016. 
 

8 Evaluatie 

Evaluatie vindt plaats bij vaststellen van het inrichtingsplan. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 



Pagina 5 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/16/033408/65961    Agendapunt 8 

 2016 raadsvoorstel    

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Nota van Beantwoording Gebiedsvisie Lage Zijde. 
2. Gebiedsvisie Lage Zijde. 



LAGE ZIJDE 
Gebiedsvisie bedrijventerrein Lage Zijde
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Bedrijventerrein Lage Zijde ligt aan de 
dorpsontsluitingsweg Achthovenerweg.

Aanleiding voor de gebiedsvisie is de afspraak 
met Oude Rijnzone om bedrijventerrein Lage 
Zijde te verkleinen, zodat het beter in het 
landschap past. 

De gemeente Leiderdorp is daarom met afval-
verwerkingsbedrijf Vliko overeengekomen, 
dat het afvalverwerkingsbedrijf verhuist. De 
gemeente koopt het perceel en de opstallen 
die Vliko achterlaat. Het Vliko-terrein betreft 
2,3 hectare, ruim een kwart van het totale 
oppervlak van bedrijventerrein Lage Zijde. De 
verplaatsing staat gepland in 2016. 

Het vertrek van Vliko vraagt om een 
ingrijpende transformatie van het gebied. De 
afspraak is dat de verplaatsing leidt tot het 
groen inrichten van ca. 2,3 hectare (oppervlak 
terrein Vliko). 
De geplande verkleining van het 
bedrijventerrein is een belangrijke reden om 
voor Lage Zijde een gebiedsvisie op te stellen. 
Andere reden is de noodzaak om het 
bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te 
geven, die lastig is in de bestaande structuur, 
maar wel noodzakelijk is voor het goed 

1. AANlEIDING EN lEESWIJZER

Entree bedrijventerrein Lage Zijde

functioneren van het terrein in de toekomst. 
Daarnaast bestaat de wens het te behouden 
bedrijfsgedeelte beter landschappelijk in te 
passen en bij de herstructurering kansen te 
benutten op het gebied van duurzaamheid. 

Diverse redenen om het gebied zorgvuldig 
te bestuderen en te onderzoeken welk 
inrichtingsvoorstel ruimtelijk, economisch en 
financieel gezien het meest kansrijk is. 

Leeswijzer gebiedsvisie
Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied. 
Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de 
inventarisatie en ruimtelijke analyse. 
Hoofdstuk 4 beschrijft relevante visies op 
verschillende schaalniveaus die naast de 
ruimtelijke analyse, uitgangspunt zijn voor het 
uiteindelijke ontwerpvoorstel. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de scenario’s 
die zijn voorgelegd aan de ondernemers. Tot 
slot wordt in hoofdstuk 6 De gebiedsvisie 
gepresenteerd. De gebiedsvisie is een 
optimalisering van het voorkeursscenario.
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2. bEScHRIJVING PlANGEbIED

Bedrijventerrein Lage Zijde ligt in de Polder 
Achthoven. Het heeft een oppervlakte van 
8,4 hectare. Lage Zijde is een traditioneel, 
gemengd bedrijventerrein. Het vormt 
een uitzondering in het open polder 
gebied met vooral agrarische bebouwing. 
Het bedrijventerrein heeft een dichte 
bebouwingsstructuur met bedrijfshallen en 
een enkel kantoorgebouw. 

Aan de Achthovenerweg staan loodsen en 
bedrijfspanden met een representatieve 
uitstraling. Achter op het bedrijventerrein 
bevinden zich meer kleinere units met 
minder kwalitatieve uitstraling. Haaks op 
de Achthovenerweg ligt de Bedrijvenweg, 
gesitueerd tussen het Vliko-terrein en het te 
behouden bedrijfsgedeelte. 

Het bedrijventerrein maakt een verrommelde 
indruk vanwege het parkeren in openbaar 
gebied en door buitenopslag en gedateerde 
bebouwing.

Het Jaagpad langs de Oude Rijn is een 
aantrekkelijke recreatieve fietsroute.

Ten noorden van Lage Zijde staat een betonnen 
bouwwerk: de vluchtschacht van de HSL. 

Bedrijv
enweg

Vliko

Oude Rijn

Polder Achthoven

Vluchtschacht

Achthovenerweg

Jaagpad

bedrijfswoning

3



Bedrijfsbebouwing aan de Achthovenerweg met een representatieve uitstraling Bedrijfswoning

Achterste deel bedrijventerrein met een minder representatieve uitstraling Vluchtschacht
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3.1 Zichtbaarheid Lage Zijde
Bedrijventerrein Lage Zijde is vanuit de polder 
met name zichtbaar vanaf de Ruigekade. 
Langs de Ruigkade ligt een hoogwaardig 
langzaamverkeersnetwerk. Vanaf het Oude 
Rijnlint is de uitstulping in het landschap niet 
zichtbaar.

Zicht op Lage Zijde vanaf Ruigekade

Zicht op Lage Zijde vanaf begin van Achthovenerweg

3. RUImtElIJkE ANAlySE EN INVENtARISAtIE

Bij de herontwikkeling van het terrein dient 
de kans te worden benut om de westzijde van 
het bedrijventerrein beter landschappelijk in 
te passen. Zodat ook vanaf de Ruigekade Lage 
Zijde niet tot nauwelijks meer te zien is.
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3.2 Beleving polderlandschap
Langs de Achthovenerweg zijn de volgende  
bijzondere waarden aanwezig:
- vergezichten op het polderlandschap;
- historische agrarische hoven;
- het Jaagpad als belangrijkste recreati eve 
route.

Een knelpunt is dat Lage Zijde een harde 
onderbreking is in het gebied ten noorden van 
de Oude Rijn. De bebouwing aan de noordzijde 
van de Oude Rijn bestaat voornamelijk uit 
historische agrarische hoven met tussen de 
hoven, vergezichten op het polderlandschap. 
Een groot contrast met de zone Lage Zijde. 
Hier is nauwelijks groen aanwezig. De 
bebouwing heeft  een industriële uitstraling en 
er zijn geen zichtlijnen over het terrein naar 
het achterliggende polderlandschap. 

Door de verplaatsing van Vliko kan de 
onderbreking verzacht worden. Ook ontstaat 
bij de herontwikkeling de kans om een nieuwe 
zichtlijn naar het polderlandschap te creëren. 
Wanneer het groen een hoge belevingswaarde 
krijgt, wordt het zelfs aantrekkelijk om het 
Jaagpad met het gebied te verbinden.

zichtassen

Argrarisch hof met erlangs zicht op het polderlandschap Jaagpad

mogelijke 
toekomsti ge 
zichtaszichtas
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3.3 Cultuurhistorie
Bedrijventerrein Lage Zijde ligt in de polder 
Achthoven, aan de rand van de oeverwal 
van de Oude Rijn. Langs de noordzijde 
van de oeverwal staan representatieve 
boerderijen op wisselende afstand van 
elkaar. Het buitendijks gebied, de polder, 
is voor het grootste deel onbebouwd op 
enkele molens na. 
De polder Achthoven heeft een bijzondere, 
regelmatige strokenverkaveling. De 
strokenverkaveling met sloten tussen de 
kavels gaat terug tot in de Middeleeuwen. 
De erven liggen tussen de sloten en zijn in 
de regel vrij smal, zoals dat past bij een oud 
slagenlandschap. Ter hoogte van Lage Zijde 
is dit oorspronkelijke slotenpatroon afwezig.

Lage Zijde is in de huidige vorm een jong 
bedrijventerrein en dateert uit omstreeks 
1970 (zie historische afbeeldingen op de 
volgende pagina). Tot ca. 1930 was er een 
steenbakkerij. Op het land stonden lage 
houten droogrekken en een klein fabriekje 
(zie luchtfoto 1920). 

Zichtbare restanten uit deze tijd zijn 
de fabrieksdirecteurwoning Casa Cara 
(1906) op Achthovenerweg 15a en het 
Patrimoniumpark (voor de arbeiders van de 
steenbakkerij en later Durisol). Omstreeks 
1930 legde de steenbakkerij door de crisis 
het loodje en werd vervangen door Durisol, 
een betonfabriek. Tot ca. 1970 was het 
bedrijventerrein beperkt in omvang. PatrimoniumparkAchthovenerweg 15

Cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren

- slagenpatroon in de polder;
- bijzondere lintbebouwing:
 - agrarische hoven
 - woonbuurtje Patrimoniumpark
- oprijlanen naar de boerenhoven
- bijzondere hekwerken boerenhoven
- doorzichten naar het polderlandschap
- houtwallen en bosjes
- boomgaarden

Achthovenerweg 25

Patrimoniumpark

slotenpatroon 
afwezig

Dijkzicht

Pothuis-hoeve
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Daarna vond uitbreiding plaats richting 
polderlandschap. 

De vluchtschacht van de HSL, aangelegd 
omstreeks 2003, is omgeven door water en 
ingebed in groen en riet, onder meer als natuur- 
en landschapscompensatie. Direct grenzend aan 
het terrein van Vliko staat een kleine peren-
hoogstamboomgaard als onderdeel van de 
compensatie. 

Bij herontwikkeling van het terrein dient de 
kans te worden benut om het oorspronkelijke 
groene karakter met slotenstructuur zoveel 
mogelijk te herstellen.

ca. 1915

ca. 1960

ca. 1980

Luchtfoto ca. 1920

Huidig Vliko-terrein

Huidig Vliko-terrein

Huidig Vliko-terrein
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Bouwgerelateerde bedrijven

Autobedrijven

Design/foto/muziek

Opslag/transport/distributie

Bedrijfswoning

Woningen

Agrarisch

Woonboulevard

Industrie (Vliko-terrein)

Bedrijfsverzamelgebouw

Overige functies

3.4 Functies en eigendommen
Aan de Achthovenerweg staan grote 
loodsen van één eigenaar. Achter op het 
bedrijventerrein staan meer kleinere units van 
verschillende eigenaren. 

Het merendeel van de bedrijven (Vliko niet 
meegeteld) is bouw-gerelateerd, onder andere 
aannemers en timmerbedrijven. Ook zijn er vrij 
veel autobedrijven.

Het versnipperde eigendom aan de noordzijde 
maakt het lastig om dit gedeelte in zijn geheel 
te verplaatsen of te herstructureren.

Vliko

Eigendommen (de kleuren vertegenwoordigen de 
verschillende eigenaren).

FunctiesAan Achthovenerweg grote loodsen

Achterop bedrijfsverzamelgebouwen

9



Agrarisch

Woonboulevard

Industrie (Vliko-terrein)

Bedrijfsverzamelgebouw

Overige functies

3.5 Verkeer en parkeren
Lage Zijde is voor auto- en vrachtverkeer 
ontsloten via de Achthovenerweg. Het verkeer 
wordt via de oostelijk gelegen woonwijken 
van Leiderdorp naar de A4 ontsloten. Het 
vrachtvervoer van Vliko veroorzaakt daardoor 
overlast en hinder; een aanvullende reden 
voor het verplaatsen van Vliko.

Op het bedrijventerrein is één 
ontsluitingsstraat aanwezig, de Bedrijvenweg. 

Parkeren dient grotendeels plaats te vinden op 
het eigen terrein. In de feitelijke situatie wordt 
tevens langs de Bedrijvenweg geparkeerd, wat 
een aanzienlijke parkeeroverlast veroorzaakt. 
Gebleken is dat deze parkeeroverlast 
grotendeels wordt veroorzaakt door het 
personeel van Vliko. Door het vertrek 
van Vliko wordt aangenomen dat er geen 
parkeerproblematiek meer is. 

3.6 Meldingen openbare orde en 
veiligheid
In de tabel hiernaast staan de soort 
politiemeldingen op bedrijventerrein Lage 
Zijde en in directe omgeving, per jaar.
Uit de tabel blijkt dat er een afname van het 
aantal meldingen is vanaf 2012.

Concept  Notitie Lage Zijde. 
In de projectopdracht om te komen tot een voorkeurscenario voor de herinrichting van het Vliko 
terrein zijn we na een korte inventarisatie gekomen tot een bepaling van het voorkeurscenario, dit 
om gevolg te geven aan de opdracht uit de Ruimtelijke Structuurvisie. 
Uit de inventarisatie is gebleken dat er sprake is parkeerproblemen, meldingen van politie en 
Brandweer op het huidige bedrijventerrein. Daarnaast is het financiële aspect nader belicht. 
 
Parkeren. 
Uit de vele meldingen is door verkeer een analyse gemaakt. Gebleken is dat de parkeeroverlast met 
name wordt veroorzaakt door het personeel van Vliko dat regelmatig op de openbare weg parkeert. 
Door het vertrek van Vliko moet worden aangenomen dat hiermee de grootste problematiek zichzelf 
oplost. Daarnaast wordt aangegeven dat een draailus aan het eind van de bedrijvenweg bij de 
vluchtschacht een bijdrage zou kunnen zijn om de verkeersproblematiek te verlichten. 
 
Meldingen van politie 
Soort politiemeldingen op bedrijventerrein Lage Zijde en in directe omgeving, per jaar: 
 
  2012 

 
2013  2014  2015 

Verkeerzaken, stremming, ongeval  III  II  II  I 
Ruzie, conflict  I    I  III 
Parkeren     III     
Diefstal / inbraak  III  IIIII  III   
Brand (geen brandstichting)  II  III     
Mensenhandel   I       
Afpersing / bedreiging  III       
Drugs     II  I   
Wapens    I     
Overlast dieren / dierenwelzijn      II  II 
Milieu (autowrak / bodemvervuiling)  I  I     
 
Algemene conclusies: 

 T.o.v. 2012 is er een afname van het aantal meldingen 
 Ook de aard van de meldingen in 2015 minder ernstig dan 2012 

 
Conclusies t.a.v. locaties van meldingen: 

 Meldingen over verkeerszaken waren verspreid over het bedrijventerrein:  
o de helft van de meldingen op de Achthovenerweg t.h.v. Lage Zijde 
o de helft van meldingen nabij Bedrijvenweg 9‐11 

 Parkeermelding verspreid over Bedrijvenweg 
 Diefstal en inbraakmeldingen waren verspreid over bedrijventerrein. Opvallend dat per 

adres/gebouw 2 of meer inbraken zijn gemeld. Diefstalmeldingen alleen bij Vliko, 
bedrijfsverzamelgebouw Achthovenerweg 15‐17, en achterop het bedrijventerrein. 

 Brandmeldingen kwamen allemaal van het Vliko‐terrein 
 Meldingen over ruzie en conflicten, mensenhandel, afpersing, bedreiging en drugsmeldingen 

kwamen allemaal uit het gebied rond Bedrijvenweg 9‐11  

Verkeer en parkeren

Meldingen openbare orde en veiligheid

A4 Leiderdorp

Koudekerk aan den Rijn
Alphen aan den Rijn

Bed
rijv

en
weg
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3.7 Water
Lage Zijde maakt onderdeel uit van het 
watersysteem van de Oude Rijn en polder 
Achthoven. Het gebied is gelegen in een 
peilgebied waar een zomerpeil geldt van 
-1,92 m NAP en een winterpeil van -2,02 m 
NAP. 

De Oude Rijn is een primaire watergang. De 
Achthovenerweg betreft  een waterkering. In 
het gebied liggen meerdere waterkeringen, 
langs de watergangen die in open verbinding 
staan met de Oude Rijn. Deze keringen zijn niet 
alti jd in het veld herkenbaar, maar vervullen 
wel een belangrijke functi e. 

3.8 Bodemgesteldheid
In 2013 is in het kader van de uitplaatsing 
van Vliko een verkennend bodemonderzoek 
verricht ter plaatse van Vliko. 

Het bodemonderzoek van Adverbo (2014)    
wijst uit dat bij omvorming naar groen 
het niet noodzakelijk wordt geacht om 
saneringsmaatregelen te nemen, omdat 
de aangetroff en hoeveelheden vervuiling 
zowel binnen de normen blijft  en deels als 
gebiedseigen bestempeld kan worden.

De gemeente koopt de grond als bedrijfsgrond 
(binnen de huidige functi e) en de daaraan 
gerelateerde en toegestane grenzen van 
bodemkwaliteit. 

Waterbeheerkaart Hoogheemraadschap Rijnland
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3.9 Bestemmingsplan - Lage Zijde
Het bestemmingsplan Lage Zijde is in 2013 
vastgesteld (8 juli 2013). Dit bestemmingsplan 
is gemaakt om de huidige situati e te voorzien 
van een actueel planologisch kader, omdat 
het vorige plan ouder was dan 10 jaar. De 
toekomsti ge ontwikkeling van het gebied is 
daarom nog niet in het bestemmingsplan 
voorzien. 
Het bestemmingsplan vormt wel het 
vertrekpunt voor de transformati e van 
het gebied in planologische zin. Het te 
ontwikkelen scenario van deze gebiedsvisie 
zal moeten worden vertaald naar een nieuw 
bestemmingsplan, rekening houdend met 

de relevante omgevingsaspecten zoals de 
geluidscontour van de bedrijventerreinen in 
Zoeterwoude en de bescherming van culturele 
en landschappelijke waarden die zowel in 
dit plan als in het omliggende gebied zijn 
vastgelegd.

3.10 Archeologie
Lage Zijde ligt in een gebied waar een hoge 
kans op het aantreff en van archeologische 
vondsten en sporen aanwezig is. Een klein 
deel van Lage Zijde wordt als verstoord 
beschouwd (het grijze deel op de kaart). Hier 
zijn bij onderzoek in 2005 echter wel resten 

aangetroff en van bewoning in de IJzerti jd 
tot Nieuwe Tijd. Het gebied boven het 
noordelijkste puntje van bedrijventerrein Lage 
Zijde is onderzocht in het kader van de aanleg 
van de HSL. Ook daarbij is de vindplaats uit de 
Nieuwe Tijd aangesneden. Deze is niet verder 
onderzocht omdat de vindplaats niet bedreigd 
werd door de werkzaamheden.

Op de archeologische waardenkaart is ook 
aangegeven welke gebouwen zijn aangewezen 
als rijksmonument (de donkerrode 
bebouwingselementen).

Bestemmingsplan Lage Zijde
Archeologie

grens 
geluidscontour
vanuit 
industriegebied 
Zoeterwoude

rijksmonument

rijksmonumenten

verstoorde 
grond

vindplaats 
Nieuwe tijd
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4. PROVINcIAAl bElEID, GEbIEDSVISIE RIJNZONE, StRUctUURVISIE

4.1 Provinciaal beleid
Ruimte en Mobiliteit
In de visie ruimte en mobiliteit (VRM) geeft 
de provincie Zuid Holland haar visie op het 
ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid. Voor het 
gebied Lage Zijde zijn de hieronder genoemde 
omgevingsaspecten en richtpunten relevant.

Veenlandschap
In het veenlandschap zet de provincie in op 
behoud en versterking van het waterrijke en 
open karakter. Richtpunten:
• Bewaren diversiteit aan 

verkavelingspatronen. Lengtesloten zijn 
beeldbepalend en worden behouden;

• Ontwikkelingen houden rekening met het 
behoud van kenmerkende landschaps-
elementen;

• Ontwikkelingen dragen bij aan behoud 
van de maat en weidsheid van de polder-
eenheden.

Cultuur
Zeker in combinatie met groen en water 
verhoogt het erfgoed de variëteit en daarmee 
de aantrekkelijkheid van stad en landschap.
Richtpunt:
• Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud 

en de herkenbaarheid van de Limes en de 
elementen die daar deel van uitmaken.

Fiets- en wandelroutes
Richtpunt:
• Recreatieve voorzieningen worden 

zoveel mogelijk gekoppeld aan 
recreatieknooppunten in het recreatieve 
netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik 
gemaakt van het cultuurhistorisch erfgoed. 

Aantekening
De herstructurering van het bedrijventerrein 

levert een kwaliteitsimpuls op voor het 
polderlandschap. Het waterrijke en open 
karakter wordt versterkt. Daarnaast is de 
ambitie om de verblijfsplek in de gebiedsvisie 
te koppelen aan het recreatieve netwerk: de 
Ruigekade. In het inrichtingsplan, dat wordt 
opgesteld na vaststelling van de gebiedsvisie, 
worden de mogelijkheden onderzocht om de 
aanwezigheid van de Limes zichtbaarder te 
maken.
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4.2 Provinciaal beleid
Gebiedsprofiel - Hollandse Plassen 
mei 2012
Dit gebiedsprofiel biedt een handleiding om bij 
ontwikkelingen kwaliteiten te behouden en te 
versterken. Ontwikkelingen worden gezien als 
een kans voor het realiseren van kwaliteit.
Het gebiedsprofiel heeft de volgende ambities 
voor het polderlandschap:
1. In stand houden van het beeld van 
gebiedseigen groen;
2. Bewaken van de lange zichten over de 
kavels;
3. Nieuwe bebouwing is omzoomd met 
beplanting passend bij het landschap;
4. Het bestaande verkavelingspatroon wordt 
gerespecteerd en waar mogelijk hersteld.

Aantekening
Door de verplaatsing van Vliko komt er ca. 
2,3 ha terrein vrij dat met gebiedseigen 
landschapselementen ingericht kan worden. 
Het verkavelingspatroon met de rechtlijnige 
sloten kan gedeeltelijk worden hersteld. 
Bovendien wordt door de verplaatsing van 
Vliko (wat een hoge geluidsproductie heeft) 
het gebied stiller. Dit is positief voor het 
naburige stiltegebied. 

4.3 Gebiedsvisie Ruimtelijke 
kwaliteit Oude Rijnzone 2006
Het rapport bevat breed gedragen criteria 
waaraan plannen moeten voldoen. 
Hieronder staan vier criteria die relevant  
zijn bij de herontwikkeling van Lage Zijde.
1. Laat de ondergrond (oorspronkelijke 
verkavelingsstructuur) in het ontwerp 
doorklinken;
2. Zet in op behoud en versterken van 

zichtlijnen haaks op de rivier, parallel aan de 
stroken;
3. Versterk de recreatieve toegankelijkheid van 
het gebied;
4. Inpassing werklandschappen.

Aantekening
In de opgestelde scenario’s en in de uiteindelijke 
gebiedsvisie is aandacht voor deze vier pijlers. 

Ruimtelijke kwaliteit Oude Rijnzone
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4.4 Gebiedsvisie Polder Achthoven 
2007
Ook in de gebiedsvisie Polder Achthoven 
worden het smalle kavelpatroon met 
de rechtlijnige sloten, de Ruigekade 
en de openheid van het landschap als 
kwaliteitdragers van het gebied genoemd. 

Deze gebiedsvisie heeft de volgende 
doelstellingen voor Lage Zijde:
- gefaseerde transformatie
- uiteindelijk teruggeven aan het Groene Hart
- korte termijn: groen afschermen
- transformatie ‘verkleinen’
- transformatie ‘hoven’

Aantekening
In de gebiedsvisie Lage Zijde is verkleining 
en landschappelijke inpassing van 
bedrijventerrein Lage Zijde uitgangspunt.

4.5 Ruimtelijke Structuurvisie 
Leiderdorp 2035, vastgesteld 2015
De structuurvisie Leiderdorp bevat op 
hoofdlijnen gebiedsgerichte kaders. 

De Structuurvisie beschrijft de belangrijkste 
opgave voor Lage Zijde als volgt:  
De belangrijkste opgave is het landschappelijk 
inpassen van het bedrijventerrein in het 
polderlandschap en de kwaliteitsverbetering 
van de Oude Rijnzone door transformatie naar 
een duurzaam, kleinschaliger bedrijventerrein, 
met de volgende aandachtspunten:

1. De ruimte die vrijkomt door de verplaatsing 
van Vliko dient groen te worden ingevuld;
2. Op Lage Zijde zijn nog genoeg goed 
functionerende bedrijven gevestigd;
3. Lage Zijde is een interessante locatie voor 
innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid.

De drie aandachtspunten zijn uitgangspunt bij 
het opstellen van het ontwerpvoorstel voor 
Lage Zijde in voorliggende gebiedsvisie.

Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035
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Op basis van de voorgaande inventarisatie 
zijn twee scenario’s opgesteld om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein 
te onderzoeken. Dit hoofdstuk beschrijft de 
twee scenario’s en vergelijkt ze met elkaar. 
In hoofdstuk 6 is het voorkeursscenario 
uitgewerkt tot de gebiedsvisie.

Scenario 1 gaat uit van het geheel groen 
inrichten van het Vliko-terrein. Er vindt geen 
verplaatsing plaats van bestaande bedrijven. 
In scenario 2 wordt het Vliko-terrein deels 
natuur, deels nieuw bedrijventerrein. In dit 
scenario vindt wel een verplaatsing plaats 
van bestaande bedrijven. De noordoostelijk 
gelegen bedrijven worden op het voorste 
gedeelte van het Vliko-terrein gesitueerd. Het 

5. tWEE ScENARIO’S VOOR lAGE ZIJDE

achterste gedeelte van het Vliko-terrein wordt 
ingericht als natuur. 

In de volgende paragraaf worden de 
ruimtelijke, economische en financiële voor- en 
nadelen van beide scenario’s beschreven, die 
een zorgvuldige afweging mogelijk maakten.
Voorafgaand aan de afweging worden 
hieronder de gevolgen van de verplaatsing 
van Vliko beschreven die voor beide scenario’s 
gelden.

Werkgelegenheid
Voor beide scenario’s geldt dat het vertrek 
van Vliko zorgt voor een forse daling 
van de werkgelegenheid (30%) op het 
bedrijventerrein. Vliko blijft wel in de regio, 
wat weer betekent dat de werkgelegenheid 
voor de regio behouden blijft. 

Gunstiger milieu bij verplaatsing Vliko
Vliko zorgt voor veel stof-, geur en 
geluidoverlast. 
Mogelijk dat door het gunstigere milieu 
ondernemers eerder bereid zijn om te 
investeren in het vastgoed met een mogelijke 
positieve ontwikkeling voor de marktwaarde 
van het terrein. Daarnaast is de verplaatsing 
positief voor het naburige stiltegebied. Het 
gebied wordt door het vertrek van Vliko stiller.

Ruimtelijke kwaliteit
De bereikbaarheid van het bedrijventerrein 
wordt door de verplaatsing van Vliko 
verbeterd. Het aantal vervoersbewegingen zal 
sterk afnemen. Daarnaast wordt de uitstraling 
van het terrein groener en vriendelijker. 
Ook is er in beide scenario’s ruimte om de 
Bedrijvenweg te optimaliseren.

Scenario 1: Vliko-terrein geheel groen ingericht Scenario 2: Vliko-terrein deels natuur, deels bedrijventerrein
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Scenario 1

Ruimtelijke voor- en nadelen

Ruimtelijke voordelen:
1. Deze variant heeft de ambitie om een 
nieuwe ontsluitingsstraat aan te leggen 
in het bestaande zuidoostelijke deel van 
het bedrijventerrein (zie in afbeelding 
kans verbeteren ontsluitingsstructuur). De 
bereikbaarheid van dit deel wordt daarmee 
vergroot, wat positief is voor de marktwaarde 
van de bedrijven die hier gesitueerd zijn. In 
scenario 2 zijn daar de financiële middelen 
niet voor.  Door de verplaatsing van Vliko is er 
langs de Bedrijvenweg optioneel ruimte voor 
parkeerplaatsen.

2. In dit scenario, scenario 1, is er aanzienlijk 
meer financiële ruimte dan in scenario 2, om 
te investeren in landschappelijke kwaliteiten. 
De oorspronkelijke slotenstructuur op het 
voormalige Vliko-terrein wordt hersteld en 
nieuwe bomenrijen worden aangeplant. 
Het nieuwe polderlandschap is aantrekkelijk 
voor een langzaamverkeersroute met 
een verblijfsplek. Een ambitie is om de 
voorgestelde wandelroute door te trekken 
naar het westen, naar het hoogwaardig 

INtEGRAlE AFWEGING VAN DE tWEE ScENARIO’S

Scenario 1: Vliko-terrein wordt polderlandschap
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langzaamverkeersnetwerk aan de Ruigekade. 
Met deze aansluiting wordt een uniek rondje 
polderlandschap mogelijk gemaakt.
Dit scenario biedt tevens ruimte 
om natte natuur aan te leggen. De 
waterbergingscapaciteit van dit scenario 
is daardoor hoger dan van scenario 2. In 
de winter kan de waterplas dienen als 
schaatsvijver.
Door de verplaatsing van Vliko ontstaat er 

Uitbreiding wandelnetwerk Ligging scenario 1 in het polderlandschap

vanaf de Achthovenerweg een zichtlijn naar 
het landschap. 

Ruimtelijk nadeel:
1. Het ruimtelijke nadeel van deze variant 
is dat het bestaande bedrijventerrein nog 
altijd het polderlandschap insteekt. Maar 
ook in scenario 2 blijft de vluchtschacht het 
polderlandschap doorsnijden.

Suggestie: uitzichtpunt bij verblijfsplek
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Economische voor- en nadelen

Economische voordeel:
1. Door de besparing van verhuiskosten 
kan er geïnvesteerd worden in het beter 
laten functioneren van het bestaande 
bedrijventerrein, bijvoorbeeld door 
aanpassingen aan de Bedrijvenweg.

Economische nadelen:
1. De economische aantrekkelijkheid van het 
bedrijventerrein wordt niet vergroot door 
gedeeltelijke sloop en nieuwbouw. Dit kan 
van negatieve invloed zijn op de uitstraling, 
op de marktwaarde van de panden en op de 
vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Dus ook op 
werkgelegenheid.

2. Voor eigenaren is het minder interessant om 
te investeren in (verouderd) vastgoed. 
Dit verouderde vastgoed zorgt vervolgens voor 
een verslechterde uitstraling.

Financiële voordeel

De aankoopprijs van het perceel en de 
opstallen van Vliko is bekend. Daardoor kan 
een goede aanname van de kosten worden 
gedaan.

Uitgangspunten (bron: Beschikking 
bijdrage Oude Rijnzone en financiële en 
planeconomische resultaten, Pegasus 13 juni 
2013):

Bijdrage Oude Rijnzone  €8.600.000,- 
Kosten aankoop Vliko  €6.700.000,-
Restant    €1.900.000,-
Gemaakte kosten   €   250.000,-

Investeringsbudget
Herinrichting Vliko-terrein 
en o.a. aanpassingen Bedrijvenweg  
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In dit scenario is ruimte vor het upgraden van het bestaande bedrijfsgedeelte

€1.650.000,-
Financieel voordeel:
1. In dit scenario is er nog 1.650.000,- euro over 
om de gronden van Vliko in te richten en om 
onder andere aanpassingen te realiseren aan de 
bestaande Bedrijvenweg.



SCENARIO 2

Ruimtelijke voor- en nadelen

Ruimtelijke voordelen:
1. Dit scenario biedt de kans om op het Vliko-
terrein een goede ontsluitingsstructuur aan 
te leggen. Tevens is in deze variant ruimte om 
eventueel langs de toegangsweg een enkele 
parkeerplaats te realiseren. 

2. Een belangrijke landschappelijke 
kwaliteitsimpuls van dit scenario is dat het 
bedrijventerrein minder diep het landschap 
in steekt. Wel moet de kanttekening worden 
geplaatst dat de vluchtschacht van de HSL blijft.
Een ander voordeel is dat dit scenario een groter 
positief effect heeft op het verbeteren van het 
natuurlijk waterpeilregime. 

Landschappelijke kwaliteitsimpulsen, zoals 
de aanplant van bomenrijen en herstel 
slotenstructuur, zijn ook in dit scenario mogelijk, 
maar in beperkte mate. Door de gedeeltelijke 
verplaatsing van het bedrijfsgedeelte is de 
financiële ruimte voor landschappelijke 
kwaliteitsimpulsen beperkt. 

Ruimtelijke nadelen:
1. Dit scenario is niet aantrekkelijk voor een 
recreatieve route vanaf het Jaagpad. 

2. In dit scenario ontstaat geen nieuwe 
zichtlijn naar het polderlandschap vanaf de 
Achthovenerweg. Vliko-terrein wordt deels bedrijventerrein, deels polderlandschap
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Economische voor- en nadelen

Economisch voordelen:
1. Door nieuwbouw, zeker in combinatie met 
een duurzaamheidsinspanning, verbetert 
de totale kwaliteit en uitstraling van 
bedrijventerrein Lage Zijde. 

2. De uitplaatsing van Vliko en het naar voren 
halen van bedrijven met meer uitstraling 
kan voor nieuwe bedrijvigheid zorgen in het 
nieuwe en te behouden bedrijfsgedeelte.

Economische nadelen:
2. Weinig financiële ruimte voor verbetering 
functioneren te behouden bedrijfsgedeelte 
(bijvoorbeeld door aanpassingen aan 
Bedrijvenweg).

Financiële nadeel

Ook scenario 2 is globaal doorgerekend door 
de gemeente, met als uitgangspunten de 
aannames uit het rapport van Pegasus (zie ook 
rapport Pegasus, rapport 13 juni 2013). 
Een verplaatsing van het noordoostelijke 
deel van Lage Zijde is alleen succesvol als alle 
eigenaren willen verplaatsen. De kosten voor 
de verplaatsing zijn sterk afhankelijk van de 
omvang van de verplaatsing maar gerekend 
moet worden op circa 4 miljoen extra voor 
rekening van de gemeente. 

De kosten bestaan onder andere uit het 
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bouwrijp maken van de nieuwe locatie, het 
aankopen van het terrein van de verplaatste 
bedrijven, BTW en het opruimen en inrichten 
van de vrijgekomen locatie als groen. Door het 
fenomeen staatssteun (er mag geen ‘subsidie’ 
aan bedrijven voor verplaatsing worden 
verleend) blijkt dat een verplaatsing slechts 
voor taxatiewaardes zou kunnen plaatsvinden. 
Alle ondernemers/eigenaren moeten daardoor 
de kosten, zoals de aankoop van de nieuwe 
locatie voor een bedrag als gangbaar in 
het economisch verkeer, het oprichten van 
opstallen voor deze verplaatsing en verhuizing 
zelf dragen. 

Vanuit het financieel oogpunt kan worden 
gesteld dat de hoge kosten als gevolg van 
de verplaatsing niet opwegen tegen het 
voordeel van een verbeterde uitstraling van 
het bedrijventerrein. Daarnaast blijft bij 
verplaatsing weinig geld over om het huidige 
bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te geven.

De investeringskosten van dit scenario zijn 
erg hoog, enkele miljoenen, die grotendeels 
betaald moeten worden door de eigenaren van 
bedrijfspanden zelf en de gemeente.

Door nieuwbouw in combinatie met een duurzaamheidsinspanning krijgt Lage Zijde een betere uitstraling



Gezien de ruimtelijke, economische en 
fi nanciële voordelen heeft  de gemeente 
scenario 1 als voorkeursscenario 
gepresenteerd aan direct belanghebbenden.

6.1 Van scenario’s naar de 
gebiedsvisie

Een goede gebiedsvisie in een gedragen 
visie. De Oude Rijnzone is een van de 
belangrijke belanghebbenden van het 
project. Het is daarom van groot belang 
dat deze gemeenschappelijke regeling 
achter het voorkeursscenario staat. In de 
gemeenschappelijke regeling De Oude 
Rijnzone zijn beide scenario’s besproken. 
De gemeenschappelijke regeling heeft  
uitgesproken ook de voorkeur te hebben 
voor scenario 1, omdat in dit scenario de 
landschappelijke kwaliteitsimpulsen groter 
zijn en deze variant een unieke wandelroute 
mogelijk maakt. De kapitaalvernieti ging 
en het risico op het ontstaan van 
staatssteun in scenario 2 worden door het 
samenwerkingsverband als grote nadelen 
beschouwd. 

Ook draagvlak onder de ondernemers is 
van belang. Op 28 april 2016 is de concept 
gebiedsvisie met de twee scenario’s 

gepresenteerd aan de ondernemers. 
Zij konden zich goed vinden in het 
voorkeursscenario om dezelfde redenen als 
De Oude Rijnzone. Bovendien vinden zij het 
interessant dat in scenario 1 fi nanciële ruimte 
is voor onder andere aanpassingen aan de 
Bedrijvenweg.  

De ondernemers hadden verschillende ideeën 
om scenario 1 te opti maliseren. De volgende 
drie aandachtspunten zijn van belang voor de 
gebiedsvisie:
- Zorg voor een goede aanvoer- en afvoerroute 
op het bedrijventerrein. Maak daarom 
een brede keerlus aan het einde van de 
Bedrijvenweg.
-  Vrachtverkeer moet elkaar gemakkelijk en 
veilig kunnen passeren. Haal daarom de knik 
uit de Bedrijvenweg. 
- Een nieuwe route binnen het 
bedrijfsgedeelte, zoals in scenario 1, achten de 
ondernemers niet realisti sch, omdat dan delen 
parti culier terrein ingeleverd/gekocht moeten 
worden.

Ook werden aandachtspunten meegegeven 
voor het vervolgtraject, te weten het 
inrichti ngsplan. 

6. DE GEbIEDSVISIE 
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Aandachtspunten van de ondernemers voor de 
gebiedsvisie

Voorgestelde extra 
ontsluiti ngsweg acht 
men niet haalbaar

Een kans is een 
verkeerslus op het eind

Huidige knik in de 
weg bemoeilijkt de 
doorgang



6.2 De gebiedsvisie

De gebiedsvisie, een optimalisering van 
voorkeursscenario scenario 1, bestaat uit de 
volgende bouwstenen:

Landschapsversterking
- Het Vliko-terrein wordt getransformeerd 
naar polderlandschap. De omliggende 
slotenstructuur wordt uitgebreid in het 
nieuwe landschapsgedeelte. Bomenrijen 
worden aangeplant ter afscherming van de 
bedrijfspanden. Indien mogelijk wordt natte 
natuur in de vorm van een waterplas aangelegd.

Landschapsbeleving
- De beleving van het landschap wordt versterkt 
door het ontstaan van een nieuwe zichtlijn 
vanaf de Achthovenerweg. Daarnaast zijn er 
unieke vergezichten vanaf de verblijfsplek waar 
te nemen. Een aantrekkelijke plek voor de 
lunchpauze.
- Indien gewenst kan door het gebied een 
langzaamverkeersroute worden aangelegd. 
De verwachting is dat het gebruik minimaal is. 
In het ontwerpvoorstel zijn de paden daarom 
graspaden. 
Wanneer bewoners van de aangrenzende 
erven instemmen met een klompenpad naar 
de Ruigekade, wordt het gebied aantrekkelijker 
voor wandelaars. Er zal dan op het Vliko-
terrein een duidelijke padenstructuur worden 
aangelegd. 

Routing
- De Bedrijvenweg krijgt allure door een 
bomenrij. 
- Daarnaast behoudt de Bedrijvenweg zijn 
oorspronkelijke situering, om de bestaande 



ontsluiting van aangrenzende bedrijfspanden en 
de verplichte toegang naar de vluchtschacht van 
de HSL te waarborgen. De knik, halverwege de 
Bedrijvenweg, is uit de weg gehaald, door een 
klein gedeelte van de Bedrijvenweg te verbreden. 
Ook op het eind van de Bedrijvenweg wordt 
een verbreding van de weg voorgesteld, zodat 
vrachtverkeer makkelijker kan keren. Exacte 
afmetingen en mogelijkheden om hier te kunnen 
verharden worden nader onderzocht in het 
inrichtingsplan (welke hierna wordt opgesteld). 
Tevens wordt dan bestudeerd of er nog 
verhardingsruimte is voor de aanleg van enkele 
parkeerplaatsen langs de Bedrijvenweg.

Tegelijkertijd met het inrichtingsplan wordt 
bestudeerd welke kwaliteitsimpulsen 
gerealiseerd kunnen worden voor het 
bebouwde deel, zoals vernieuwing rioolstelsel 
en afkoppeling regenwater. Ook wordt dan 
samen met de ondernemers onderzocht 
of er draagvlak is voor het uitvoeren van 
duurzaamheidsmaatregelen, zoals de 
aanleg van sedumdaken, zonnepanelen en 
warmte en koude opslag. De gemeente kan 
faciliteren in de informatievoorziening. De 
ondernemers zullen zelf gezamenlijk met een 
investeringsplan moeten komen voor deze 
duurzaamheidsmaatregelen (die zich ook weer 
terug verdient).

In het inrichtingsplan krijgt de gebiedsvisie een 
verdere detaillering. Het inrichtingsplan gaat in 
op onder andere de exacte situering van bomen, 
sloten, paden en het herkenbaar maken van 
cultuurhistorische waarden (zoals de Limes). 
Ook ideeën, zoals de aanleg van een bijen- en 
vlinderidylle, worden dan onderzocht.

In de gebiedsvisie is de knik uit de Bedrijvenweg gehaald.
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In het inrichtingsplan wordt onderzocht of de aanplant van een idylle voor vlinders en bijen een 
mogelijkheid is.
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Nota van Beantwoording inspraak Gebiedsvisie Lage Zijde, 4 augustus 2016. 
 
Inspraakreactie Provincie Zuid Holland, op de gebieden Ruimtelijke Kwaliteit, Bodem, EZ (o.a. 
bedrijventerreinen) Groen en Water en Cultuur. EZ en Groen en Water zien geen aanleiding om vanuit hun 
beleidsvelden opmerkingen te maken ten aanzien van de concept gebiedsvisie. De bureaus Cultuur, bodem en 
Ruimtelijke Kwaliteit maken de volgende opmerkingen. 
 
Cultuur 
Lage Zijde ligt volgens onze begrenzingskaart van de Romeinse Limes (vrijwel) geheel binnen die zone, zoals 
aangegeven op kaart 12 Archeologie, behorend bij artikel 2.4.4 van de Verordening Ruimte. Dat betekent dat 
voor de ontwikkelingen, ook voor de aanpassingen richting natuur, dit verordeningsartikel geldt. Graag 
aandacht hiervoor in het op stellen bestemmingsplan. 
Reactie: Wordt meegenomen in de Gebiedsvisie en het nog op te stellen bestemmingsplan. 
 

Bodem 
In de Concept Gebiedsvisie bedrijventerrein Lage Zijde wordt aangegeven dat de gemeente drie redenen heeft 
om voor Lage Zijde een gebiedsvisie op te stellen. Het betreft ten eerste een groene inrichting van 2,3 hectare 
(= oppervlak vertrekkend afvalverwerkingsbedrijf Vliko), ten tweede een kwaliteitsimpuls voor het resterende 
bedrijventerrein en ten derde het benutten van kansen op het gebied van duurzaamheid. In relatie tot 
voorgenoemde drie redenen voor betreffende gebiedsvisie denken wij dat het goed is om in de Concept 
Gebiedsvisie bedrijventerrein Lage Zijde aandacht te besteden aan een zestal aspecten vanuit het perspectief 
duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond (3D-ordening): 

1) Identiteit ‘Bedrijventerrein Lage Zijde’ 

De archeologische, aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van polder Achthoven en 
langs de Oude Rijn worden zorgvuldig en helder toegelicht in Hoofdstuk 3 en 4 van de concept gebiedsvisie. 
Kaartmateriaal kan desgewenst worden verbeterd door gebruik te maken van 
http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas. Opvallend is dat de ruimtelijke kwaliteit ‘rust en stilte’ 
aan de noordzijde van de Oude Rijn (= grenzend aan het bedrijventerrein Lage Zijde) niet wordt toegelicht. 
Conform het ‘Gebiedsprofiel Hollandse plassen’ adviseren wij om aan te geven wat verkleining van het 
bedrijventerrein kan betekenen voor de belevingskwaliteit van het naburige stiltegebied. 
Reactie: Wordt meegenomen in de Gebiedsvisie 

2) De draagkracht en de stabiliteit van de bodem  

In paragraaf 3.8 ‘Bodemgesteldheid’ wordt slechts ingegaan op de mogelijke bodemverontreinigingen te 
plaatse van Vliko. Geadviseerd wordt om ook een alinea toe te voegen over de ‘stroomgordels en 
geulafzettingen met veen’ kenmerkend voor het plangebied. Daarin kan worden geattendeerd op de (geringe) 
bodemdalingsgevoeligheid langs de Oude Rijn en de (relatief) goede draagkracht voor (ondergronds) bouwen. 
Dat is van belang bij motivering van behoud van het resterende bedrijventerrein op de huidige locatie, zoals 
wordt toegelicht in het ontwerpvoorstel (= Hoofdstuk 6). 
Reactie: Wordt meegenomen in de Gebiedsvisie 

3) Zuinig energieverbruik en duurzame energievoorziening 

In de toelichting op de twee scenario’s voor Lage Zijde (= Hoofdstuk 5) wordt verwoord waarom het plangebied 
interessant is voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De beoogde 
‘duurzaamheidsinspanningen’ worden vervolgens alleen verbeeld met een foto van zonnepanelen. Er wordt 
niet ingegaan op de (on)mogelijkheden van warmtepompen, vrije koeling, seizoensopslag, opslag van 
restwarmte en/of hoge temperatuuropslag in bodem en ondergrond. Geadviseerd wordt om nader onderzoek 
te doen naar (on)mogelijkheden van Warmte Koude Opslag (WKO) en geothermische energie, om invulling te 
geven aan beoogde innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 
Reactie: Gebiedsvisie geeft slechts de mogelijkheid weer, in het inrichtingsplan wordt hier nader op ingegaan. 
 
 

http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas


4) Ondergrondse infrastructuur 

In relatie tot draagkracht (zie punt 2) geeft de concept gebiedsvisie niet aan dat Scenario 2 een ruimtelijk 
voordeel heeft boven Scenario 1. Alleen bij nieuwbouw kan invulling worden gegeven aan (half) verdiept 
bouwen op de locatie langs de Oude Rijn met gering(st)e bodemdalingsgevoeligheid. Voor visievorming Lage 
Zijde is het bovendien van belang expliciet te attenderen op de naburige gasleidingen, gelegen op 200 meter 
ter zuiden en 450 meter ten oosten van het plangebied.  
Reactie: Niet aan de orde geen nieuwbouw beoogd. In het bestemmingplan zal hiertoe nader op worden 
ingegaan. 

5) Natuurlijk watersysteem 

In relatie tot draagkracht (zie punt 2 en 4) valt op dat in de korte paragraaf 3.7 ‘Water’ geen toelichting geeft 
op het waterbergend vermogen van het plangebied. Extra mogelijkheden om regenwater te (kunnen) bergen 
op én onder maaiveld is juist een van de voordelen van verkleining bedrijventerrein Lage Zijde. Het is wenselijk 
om op het waterbergend vermogen te attenderen in Hoofdstuk 3, zodat het kan worden meegewogen in 
afweging van de twee scenario’s (= Hoofstuk 5). Scenario 1 heeft daarbij een ruimtelijk voordeel boven 
Scenario 2, omdat bij Scenario 1 een waterplas wordt voorgesteld (= meer berging oppervlaktewater dan 
Scenario 2). Scenario 2 heeft daarbij een ruimtelijk voordeel boven Scenario 1, omdat bij Scenario 2 beter 
invulling kan geven aan een natuurlijker peilregime in het polderlandschap (= meer berging grondwater dan 
Scenario 1). Juist aan de noordzijde, rond de vluchtschacht van de HSL, is het tegengaan van bodemdaling 
relevant.  
Reactie: Dit wordt meegenomen in de Gebiedsvisie. 
 
Vanuit beide scenario’s wordt vervolgens aangegeven dat het wenselijk is om de Bedrijvenweg een groener 
karakter te geven, aangeduid met een bomenrij in het ontwerpvoorstel. Daarbij het advies ook invulling te 
geven aan het voorkomen of tegengaan van bodemafdekking en toepassing van halfverhardingen. In dat 
verband wordt op de laatste blz. van de Concept Gebiedsvisie bedrijventerrein Lage Zijde gerefereerd aan 
‘vernieuwing rioolstelsel. In het kader van beoogde ‘innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid’ is het wenselijk om (on)mogelijkheden van afkoppeling regenwater en toepassing van groene 
daken daarin te nemen. 
Reactie: Dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan. 

6) Natuurlijk bodemsysteem 

In relatie tot voorgaande (zie punt 2, 4 en 5) valt op dat in paragraaf 3.8 ‘Bodemgesteldheid’ slechts attendeert 
op de mogelijke bodemverontreinigingen te plaatse van Vliko. Het is wenselijk om ook aan te geven (in) 
hoe(verre) kansen kunnen worden benut voor verbetering van de lokale bodemkwaliteit door verkleining van 
het bedrijventerrein. Het verdient dan ook aanbeveling om te verkennen welke instrumenten en/of middelen 
behulpzaam kunnen zijn om knelpunten in bodemsanering weg te nemen en/of marktpartijen te verleiden om 
te investeren in verbetering van de bodemkwaliteit. In het kader van voorliggende gebiedsvisie vraagt herstel 
van het poderlandschap met smalle kavels, rechtlijnige sloten en natuurlijke bodemkwaliteit dan ook om een 
grondstromenplan. Daarmee kan in Hoofdstuk 5 en 6 antwoord worden gegeven op vragen als: Worden er in 
Scenario 1 meer, minder of evenveel saneringswerkzaamheden verwacht vergeleken met Scenario 2 en (in) 
hoe(verre) kan beoogde transformatie worden uitgevoerd met gesloten grondbalans om kosten te besparen? 
Reactie: Dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan en bestemmingsplan. 
 
Hoogheemraadschap Rijnland 
Helaas is de info uit het nieuwe peilbesluit voor de polder Achthoven niet geland in de gebiedsvisie.  
Reactie: Het nieuwe peilbesluit is meegenomen in de Gebiedsvisie. 
 
Gemeente Zoeterwoude 
Mede gezien de instemming van de Oude Rijnzone met uw voorkeursscenario voor Lage Zijde gaat de 
gemeente Zoeterwoude ervan uit dat de gebiedsvisie recht doet aan de afspraak voor de herstructurering van 
het bedrijventerrein en kunnen zij ons hier eveneens in vinden.  
Reactie: Met instemming. 



 
 
Oude Rijnzone 
In de werkgroep en stuurgroep oude Rijnzone is aangegeven dat de Gebiedsvisie voldoet aan de 
uitgangspunten van het Kwaliteitskader Oude Rijnzone. 
 
Comité Doesbrug 

1 Het volledige areaal van Vliko dient als groen te worden ingericht;  
Reactie: Dit geldt als uitgangspunt voor het inrichtingsplan. 

2 Hoofdstuk inzake cultuurhistorie aanvullen;  
Reactie: Thema cultuurhistorie is aangevuld. 

3 Ontwikkelen strategie voor verplaatsing ondernemers met doel Lage Zijde terug te geven aan het 
Groene Hart;  
Reactie: De eerstkomende 10 jaar, bestemmingsplanperiode zal er geen actief aankoopbeleid zijn. 
Het bedrijventerrein wordt gezien als robuust en levensvatbaar. De gemeente is bereid om met 
ondernemers naar verbeteringen en aanpassingen te kijken. 

4 Het oude Jaagpad met uitzichten in het groene Hart als uitgangspunt nemen in de Gebiedsvisie, 
Stichting Comité Doesbrug onderschrijft hiermee de visie van de gemeente;  
Reactie: Dank! 

5 Herstel slotenstructuur wordt toegejuicht;  
Reactie: Al naar gelang de mogelijkheden. 

6 Verplaatsing achtergelegen ondernemers naar voren; Niet aan de orde daar gemeente die 
gronden niet aankoopt. 
Reactie: Niet aan de orde, zie ook onder 3. 

7 Nieuwe parkeergelegenheid creëren op het groen langs de bedrijvenweg niet acceptabel, 
duurzame inrichting met sloot en bomen;  
Reactie: bestaande parkeergelegenheid wordt geacht voldoende te zijn, uitgangspunt 
bestemmingsplan, parkeren eigen erf. 

8 Wie draagt de kosten voor een eventuele bodemsanering?   
Reactie: Een eventuele bodemsanering komt voor rekening van de gemeente. Oriënterende 
bodemonderzoeken geven aan dat er vooralsnog geen vervuiling aanwezig is. De bodem zal 
daarnaast zo weinig mogelijk worden geroerd.  

9 Samenwerking met Zoeterwoude gewenst inzake het bestemmingsplan met als doel een mooie 
noordoever;  
Reactie: Samenwerkingsmogelijkheden met Zoeterwoude worden zo mogelijk op beleidsniveau 
opgepakt. 

10 Archeologie, aanhaken bij Limes programma Provincie, kansen voor recreatie en toerisme. 
Reactie: in de Gebiedsvisie en in het toekomstig Inrichtingsplan zal hiertoe aandacht worden 
verleend. 

11 Visie sluit aan op provinciaal beleid inzake ruimte en plassen en Gebiedsvisie Ruimtelijke Kwaliteit 
Oude Rijnzone; 
Reactie:  Voor kennisgeving aangenomen. 

12 Gebiedsvisie Achthovenerpolder: Lage Zijde uiteindelijk teruggeven aan Groene Hart, vereist 
actief beleid gemeente; 
Reactie:  zie ook onder 3. 

13 Ruimtelijke structuurvisie 2015, duurzaam kleinere Lage Zijde past in de visie, duurzaamheid 
belangrijk, betrek ondernemers en andere stakeholders bij het programma, zie ook 
subsidiemogelijkheden Leader. 
Reactie:  In het kader van het inrichtingsplan worden ondernemers over duurzaamheid 
geïnformeerd. 

14 Twee scenario’s: helaas is het comité niet betrokken geweest bij de afweging, zij ondersteund de 
gemaakt keuzes wel. Verplaatsing Vliko mede dankzij inzet Comité.  
Reactie: Er is gekozen voor het onderzoeken van draagvlak bij de ondernemers voor de 
betreffende scenario’s. Hieruit is geleken dat het voorkeurscenario, Vliko inrichten als groen, als 
enig haalbaar scenario moet worden gezien. 

 
Firma Borst, Achthoverweg 17 



Het bedrijf, gelegen in het bedrijfsverzamelgebouw aan Achthovenerweg 17 heeft behoefte aan meer 
parkeergelegenheid. Wellicht is het mogelijk een gedeelte van het Vikoterrein hiervoor aan te wenden. 
Reactie: Uitgangspunt is de opdracht om het Vlikoterrein, 2,3 ha, terug te geven aan de natuur. Binnen deze 
randvoorwaarde is areaaluitbreiding voor de Firma Borst niet mogelijk. 
 
Bewoner Achthovenerweg 18b 
In de concept Gebiedsvisie is de kans opgenomen om het perceel van de heer Koen, Achthovenerweg 13 als 
groen in te richten en daarmee een bredere doorkijk te creëren richting de polder. Hiermee gaat eigenaar niet 
akkoord, wellicht in de toekomst. 
Reactie: Zonder vooroverleg de kans op te nemen is jegens de eigenaar niet correct. Na kort overleg met 
eigenaar is deze kans uit de Gebiedsvisie gehaald. 
 
Firma Van Hemert Bedrijvenweg 14 
Algemene reactie positief over de ingestoken koers. Daarnaast enkele opmerkingen voor het inrichtingsplan 
Riolering is regelmatig verstopt, er ontbreken goede internetmogelijkheden, stroomcapaciteit is onvoldoende, 
geen veiligheidstoezicht, bedrijvenweg zou breder kunnen en wellicht een rotonde op het eind en daarnaast 
wie doet onderhoud. 
Reactie: Dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan. Inzake internet en stroomcapaciteit zal tussen 
ondernemers en de leveranciers nader moeten worden overlegd.  
 
Leiderdorp, 4 augustus 2016. 
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 augustus 2016  

Onderwerp:  Gelden polder Achthoven    

 

*Z00A2E24DD1* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/16/033921/65867 d.d. 1 augustus 2016; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 5 september 2016; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. Akkoord te gaan om het uitvoeringkrediet Polder Achthoven te verhogen met €135.000. 

2. Akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget van 

Boterhuispolder (€135.000) in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 september 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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*Z00A03D7942* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan om het uitvoeringkrediet Polder Achthoven te verhogen met €135.000. 
2. Akkoord te gaan om deze verhoging te dekken door middel van het overige budget van 

Boterhuispolder (€135.000) in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op maandag 18 juli 2016 heeft de plenaire beoordeling van de meervoudig onderhandse 
aanbesteding voor herinrichting van Polder Achthoven plaatsgevonden om de extensieve 
recreatie mogelijkheden te vergroten en water te compenseren. Vier aannemers hebben 
een aanbieding afgegeven. De winnaar is bepaald aan de hand van de economisch meest 
voordelige inschrijving op basis van de Inschrijfprijs en de kwalitatieve criteria; 
Bereikbaarheid werkterrein, Uitvoeringswijze en Planning. Deze aanbieding overschrijdt 
het beschikbare budget. Om dit te kort te dekken vragen wij u om het overige budget van 
Boterhuispolder (€135.000) in te zetten voor de herinrichting van de Polder Achthoven. 
 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 15 juni 2015 bent u akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van het 
uitvoeringkrediet herinrichting Polder Achthoven. Hiermee bent u ook akkoord gegaan om 
de kosten te dekken onder andere uit het positief resultaat van project Boterhuispolder.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan voor 
de Boterhuispolder de invulling van de Groenstructuur in de Leidse Regio. Het project 
maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma van het samenwerkingsverband Leidse 
Ommelanden en het uitvoeringsprogramma ten behoeve van het regionale 
investeringsfonds Holland Rijnland. Het draagt ook bij aan de stad-landverbinding. Een 
belangrijk element uit de Groenagenda van de provincie. 

 

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van het inrichtingsplan Polder Achthoven zodat we de Polder Achthoven voor de 
toekomst open en groen houden en de toegankelijkheid voor extensieve recreatie vergroten. 
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Daarnaast wordt hierbij voldaan aan de watercompensatie waar het hoogheemraadschap van 
Rijnland veel baat bij heeft. In ruil daarvoor draagt het Hoogheemraadschap €800.000,- bij aan de 
projectkosten. 
 
 

3 Argumenten 

1.1.Hierdoor kan de opdracht verstrekt worden aan de partij met de economisch meest voordelige 
aanbieding. 
Het huidige uitvoeringkrediet is gebaseerd op de toenmalige bekende situatie en de bijbehorende 
werkzaamheden die daaraan gekoppeld zijn. Naar aanleiding van het bodemonderzoek blijkt dat er 
rekening gehouden moet worden met de plaatselijke zetting in het projectgebied. Hiervoor is 
ander (duurder) materiaal nodig om de veiligheid voor langere termijn te kunnen garanderen. 
Daarnaast blijkt uit nader onderzoek dat het gebied lastig is te betreden met machines die nodig 
zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De oplossing voor de bereikbaarheid brengt  
extra kosten met zich mee.   
De partij met de economisch meest voordelige aanbieding had zowel de hoogste score voor het 
plan/oplossing als de laagste aanbieding.  
 
2.1. Hierdoor wordt het project financieel gedekt. 
Op 23 september 2013 is de raad akkoord gegaan met een financiële reservering van €250.000,- 
voor de Polder Achthoven vanuit het project Boterhuispolder. De €250.000,- was een schatting 
tijdens de uitvoering van het project, het project Boterhuispolder was nog niet afgerond.  Op 14 
juli 2014 is de reservering van € 250.000, vervolgens- door u verlaagt naar €144.000. De reden 
hiervoor  is dat er in de eindfase van het project Boterhuispolder meerwerk (herasfaltering) is 
uitgevoerd. Hierdoor leek het erop dat het eerder vastgestelde restantkrediet van het project 
Boterhuispolder niet gehandhaafd kon blijven. 
Eind 2015 heeft  er een financiële afrekening plaatsgevonden met de gemeente Leiden (Leiden 
heeft de subsidies aangevraagd voor de projecten). De hoogte van het bedrag hing af van de 
gemaakte uren die de gemeente Leiderdorp in het project Boterhuispolder gestoken had. De 
gemeente leiden had een toezegging gedaan voor het inzetten van personeel ten behoeve van het 
project Boterhuispolder. Omdat gemeente Leiderdorp alles zelf heeft begeleid was de inzet van de 
gemeente Leiden niet nodig. Hierdoor is de vergoeding die gemeente Leiden door derden had 
ontvangen niet gebruikt. Het budget wat hierdoor bij Leiden over bleef is vervolgens alsnog 
overgemaakt naar de rekening van gemeente Leiderdorp.   Het resultaat hiervan is dat er een 
verhoging van het resterende budget van €135.000,- heeft plaatsgevonden. Hierdoor is niet 
€144.000 resterend maar ruim €279.000. Het voorstel is om de toevoeging van €135.000 ook in te 
zetten om de Polder Achthoven in te kunnen richten conform de aanbesteding zodat het financieel 
tekort hiermee gedekt wordt.   
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Restantbedrag  Toelichting  

€250.000,00 Vastgesteld op 23 september 2013 door de raad op basis van een 
prognose.  

€144.000,00 Vastgesteld op 14 juli 2014 door de raad. In verband met een tegenvaller 
in de afronding van de uitvoeringsfase van het project Boterhuispolder.   

€279.000,00 Voorliggend raadsvoorstel. In verband met een meevaller door de 
verrekening van gemeente Leiden. 

 
 
4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1. Door vaststelling van het voorstel w ordt het vrijkomende budget van de Boterhuispolder 
niet ten gunste gebracht van de algemene middelen. 

In het coalitie akkoord is afgesproken dat vrijvallende budgetten ten gunste worden gebracht aan 
de algemene middelen. Het vrijgekomen budget is nodig voor het project polder Achthoven. Er is 
ook eerder door de raad vastgesteld dat het resterend bedrag van uit de Boterhuispolder wordt 
ingezet aan de herinrichting van polder Achthoven. Wanneer de raad niet akkoord gaat met 
voorliggend voorstel kan niet gekozen worden voor de meeste duurzame oplossing en zal er asfalt 
gebruikt moeten worden. Dit zal een lagere levensverwachting hebben in verband met de enorme 
zetting in het gebied wat vervolgens hogere kosten met zich meebrengt in de toekomst. Het 
aanbesteedde materiaal heeft een verwachte levensduur van 60 jaar. Wanneer een alternatief 
materiaal wordt toegepast zal het materiaal uiterlijk na 20 jaar vervangen moeten worden en 
tussentijds in het groot onderhoud meegenomen worden.  Hierdoor zal het alternatieve materiaal 
na 20 jaar al duurder zijn dan het materiaal wat in de aanbesteding is voorgeschreven. 
 

5 Duurzaamheid 

Bij de uitvoering van het project zal duurzaamheid prioriteit krijgen. In het inrichtingsplan is 
uitgegaan van een duurzame en milieuvriendelijke inrichting. Er worden natuurvriendelijke oevers 
gerealiseerd en agrarisch natuurbeheer wordt gestimuleerd. Voor de aanleg van paden en andere 
inrichtingselementen worden zoveel mogelijk natuur- en milieuvriendelijke materialen (hebben 
een lange levensduur en zijn zo lang mogelijk onderhoudsvrij) toegepast al dan niet van recyclet 
materiaal. 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is voor het project een communicatiekalender opgesteld, met daarin alle communicatie 
momenten opgenomen. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Indien u instemt met dit voorstel zijn alle kosten gedekt. 
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8 Evaluatie 

Het project wordt conform de PMR (ProjectMatig Realiseren) werkwijze geëvalueerd.  

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: n.v.t. 
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Afdeling:

  

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 8 augustus 2016  

Onderwerp:  Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-

zone Leiderdorp 

   

 

*Z00A139ADB1* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/14/005521/65033 d.d. 22 juli 2016; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 5 september 2016; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

 

1. Het Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp d.d. 16 augustus 2016 vast te stellen, met 
als belangrijkste punten: 
- het opzetten van een Bedrijven Investeringszone A4-zone Leiderdorp; 
- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied; 
- uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse regio; 
- het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 12 september 2016, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 



Pagina 1 van 4 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/005521/65033    Agendapunt 10 

 2016 raadsvoorstel     

Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 22 juli 2016  

Onderwerp:  Raadsvoorstel Uitvoeringsplan A4-

zone Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

*Z009F0C44C6* 
 

Beslispunten 

1. Het Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp d.d. 16 augustus 2016 vast te stellen, met 
als belangrijkste punten: 
- het opzetten van een Bedrijven Investeringszone A4-zone Leiderdorp; 
- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied; 
- uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse regio; 
- het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In de raadsvergadering van 5 oktober 2015 is de Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 

vastgesteld. Met uw raad is de afspraak gemaakt dat het uitvoeringsplan voor de zomer 

2016 ter vaststelling wordt aangeboden. Per brief (Z/14/005521/59719, d.d. 2 juni 2016) 

hebben wij voorgesteld om dit uitvoeringsplan pas in september aan u aan te bieden. 

Het uitvoeringsplan bevat een overzicht van een aantal activiteiten die op dit moment door 

de ondernemers/eigenaren van de A4-zone en door onszelf worden opgepakt.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Het opstellen van een gebiedsvisie voor de A4-zone is een van de speerpunten uit het 

Economisch beleid 2014-2020; Ondernemend Leiderdorp. Samen met een groep 

ondernemers/eigenaren van de A4-zone hebben wij een extern bureau – Seinpost en 

OeverZaaijer – gevraagd om een gebiedsvisie op te stellen. Deze gebiedsvisie is door uw 

raad op 5 oktober 2015 vastgesteld.  

De coördinatiegroep A4-zone Leiderdorp draagt zorg voor de uitvoering van de 

gebiedsvisie.  



Pagina 2 van 4 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/005521/65033    Agendapunt 10 

 2016 raadsvoorstel     

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

- ruimtelijke ordening 

- Retailvisie Leidse regio 

- groen en water 

- recreatie 

- openbare ruimte 

- externe veiligheid 

 

2 Beoogd effect 

Het inzichtelijk maken van de acties die op dit moment en op lange termijn worden opgepakt in de 

uitwerking van de Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp. 

 
3 Argumenten 

1.1 Het Uitvoeringsplan geeft richting aan de uitvoering van de Gebiedsvisie A4-zone 

In het Uitvoeringsplan staan de activiteiten opgesomd die op dit moment worden opgepakt. Dit 

zijn: 

- het opzetten van een Bedrijven Investeringszone A4-zone Leiderdorp; 

- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied; 

- uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse regio; 

- het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie. 

 

Daarnaast is in het raadsbesluit over de vaststelling van de Gebiedsvisie een aantal punten 

opgenomen die een nadere uitwerking behoeven. Deze punten komen volledigheidshalve ook 

terug in het Uitvoeringsplan. Daarbij wordt aangegeven hoe deze punten worden opgepakt.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 We zijn afhankelijk van meerdere actoren in de uitvoering  

Om de Gebiedsvisie A4-zone effectief uit te kunnen voeren, zijn we afhankelijk van een groot 

aantal actoren. Zo is er allereerst voldoende draagvlak nodig bij de ondernemers/eigenaren van de 

A4-zone. Zij moeten de bereidheid hebben om de activiteiten op te pakken en uit te voeren. De 

ingestelde coördinatiegroep is hierin de spil en draagt hier de zorg voor. 

Daarnaast werken we met de Leidse regiogemeenten samen aan de uitvoering van de Retailvisie 

Leidse regio. Ondanks dat de Gebiedsvisie A4-zone in lijn is met de Retailvisie zal de nog op te 

stellen ontwikkelstrategie moeten uitwijzen of de ambities gerealiseerd kunnen worden, mede 

gelet op de in de Retailvisie gestelde opgave voor doelgerichte centra (pdv-locaties) om het aantal 

m2 (perifere) detailhandel in de regio terug te brengen. 

Tot slot is de samenwerking met de provincie Zuid-Holland cruciaal om de tegenstellingen in beleid 

en regelgeving te overbruggen. 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

6 Communicatie en participatie 

Er vindt een nadrukkelijke samenwerking plaats met de ondernemers en eigenaren van de A4-

zone.  Om eenieder te informeren over de ontwikkelingen in het gebied wordt periodiek een 

nieuwsbrief verspreid.  

 

7 Kosten, baten en dekking 

Op dit moment hebben de activiteiten die in het Uitvoeringsplan geen financiële consequenties, 

anders dan bekend de uitvoering van de Retailvisie Leidse regio. Hier is reeds in de gemeentelijke 

begroting rekening mee gehouden.  

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen:  

- Raadsbesluit 
- Uitvoeringsplan A4-zone Leiderdorp d.d. 16 augustus 2016 



 

 
 
 
 
 
 

Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Leiderdorp, 16 augustus 2016 
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1. Samenvatting gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 
 
Het versterken van de A4-zone Leiderdorp is als een van de speerpunten benoemd in het Economisch 
beleid 2014-2020; Ondernemend Leiderdorp. Ter uitvoering van dit speerpunt zijn de ondernemers 
(eigenaren en gebruikers) van dit gebied samen met de gemeente aan de slag gegaan. Deze 
werkgroep van ondernemers en gemeente heeft OeverZaaijer architectuur en stedebouw & 
Seinpost Adviesbureau BV ingehuurd om een gebiedsvisie op te stellen.   
 
Samenvatting Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp 
De A4-zone Leiderdorp is een stadsrandlocatie met bijzondere kwaliteiten. Deze worden momenteel 
niet volledig benut; dat is voor alle gebruikers van het gebied zichtbaar. Het gebied is na de 
verbreding van de A4 aangepakt, maar nog niet afgerond. Het doel van de integrale gebiedsvisie is 
om het toekomstperspectief van de A4-zone te schetsen en de juiste koers te bepalen. Een koers die 
volop inzet op kwaliteit  (functioneel en ruimtelijk) én een (boven)regionale functie. Daarmee wordt 
gekozen voor een onderscheidende positionering met positieve effecten voor de gehele regio.  
 
De opgave is groot voor dit gemengde stedelijke gebied op deze stadsrandlocatie. Er is een 
gezamenlijke strategie noodzakelijk om tot een gebiedsversterking te komen. Samenwerking is 
noodzakelijk. De visie wordt in de eerste plaats gedragen door de ondernemers en eigenaren in het 
plangebied en de gemeente Leiderdorp. De inzet is er uiteraard op gericht dat ook regionaal en 
provinciaal enthousiasme en draagvlak ontstaan voor deze unieke kans op een vernieuwde A4-zone! 
 
De A4-zone is een gebied met uiteenlopende functies, zoals zorg, kantoren, een kerk met 
zalencentrum, het woonthemacentrum WOOON, traffic-horeca en (senioren)woningen1. Het gebied 
leent zich uitermate voor functies die zowel de Leidse regio verzorgen als een bovenregionale 
functie kunnen vervullen.  
 
De beleving van de openbare ruimte zal een flinke impuls moeten krijgen. Bij de ingrepen in de 
openbare ruimte komen de mens en het verblijfsklimaat centraal te staan. De Dwarswetering wordt 
als water beter benut en er worden nieuwe verbindingen (bijvoorbeeld een brug over de 
Dwarswetering) aangebracht, in combinatie met geluidwerende maatregelen van de A4. Het gebied 
krijgt zo de gewenste kwaliteitsimpuls en er ontstaat een aantrekkelijk openbaar gebied met een 
logische en heldere routing.  
 
Functioneel ligt de nadruk op publieksgerichte functies die het thematische gebiedsprofiel  
versterken. Deze functies spelen in op de bovenregionale kansen van het plangebied en de 
autobereikbaarheid. In het aanbod ligt de nadruk op verblijfsfuncties en beleving. De nadruk ligt veel 
meer op transformatie van bestaande functies, de openbare ruimte en gebouwen, dan op 
nieuwbouw. Er wordt rekening gehouden met de dynamiek in de verschillende sectoren. Dit is 
uitgewerkt rond enkele thema’s: 

- zorggerelateerd (health & care); 
- uitbouw van het woonthemacentrum (home &  living); 
- zakelijke voorzieningen (work); 
- doelgerichte horeca-leisure (enjoy, eat & stay); 
- snelweg-gerelateerd, pick up, P&R (traffic & equip); 
- public space. 

 
Er wordt vastgehouden aan het vigerende regionale beleid dat de A4-zone dé perifere retaillocatie 
van de regio is en het woninginrichtingsaanbod zoveel mogelijk bij WOOON wordt geconcentreerd.   

                                                           
1
 Inmiddels gerealiseerd: De Entree bedoeld voor senioren, starters en bijzondere doelgroepen 
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2. Uitvoering 
 
Organisatie 
De samenwerking tussen de ondernemers/eigenaren en de gemeente in de uitvoeringsfase van de 
Gebiedsvisie blijft in stand. Evenals in de vorige fase is het van belang dat alle ondernemers in het 
gebied betrokken blijven. De eerder gevormde begeleidingsgroep is als coördinatiegroep verder 
gegaan.  
 
De taken die bij deze coördinatiegroep zijn belegd, zijn: 

- het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de Gebiedsvisie; 
- informatie delen over ontwikkelingen in het gebied; 
- het promoten van de Gebiedsvisie op bestuurlijk en operationeel gebied; 
- draagvlak creëren bij ondernemers/eigenaren over de realisatie van de ambities; 
- draagvlak creëren bij de regio en de provincie in het kader van de Retailvisie Leidse regio; 
- het uitvoeren van acties die de leefomgeving en de (commerciële) promotie van het gebied. 

 
De leden van de coördinatiegroep zijn:  
Naam Organisatie  

Maarten Kop Vereniging Promotie WOOON 
Leiderdorp 

Bart Keijzer Vereniging Promotie WOOON 
Leiderdorp 

Anton Hage Vereniging van Eigenaren WOOON 

Judith van Eijk NSI 

Arjen van Santen McDonalds 

Alec van der Voort Bohemen 

Arjan Meester Leiderdorpse Ondernemers Vereniging 

Hans Kruidenberg Alrijne Zorggroep 

Frank van Dieten Gemeente Leiderdorp 

Gerbrand Kuipers Gemeente Leiderdorp 

 
 
Activiteiten 
De coördinatiegroep houdt zich op dit moment met de volgende activiteiten bezig: 

A. Het opzetten van een Bedrijven Investeringzone A4-zone Leiderdorp 
B. Een prijsvraag voor een nieuwe naam van het gebied 
C. Uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse regio 
D. Het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie 

 
ad. A. Het opzetten van een Bedrijven Investeringszone A4-zone Leiderdorp 
De ondernemers/eigenaren hebben de ambitie om per 1 januari 2017 een BIZ A4-zone Leiderdorp in 
werking te hebben. De gebruikelijke stappen om een BIZ op te zetten, worden doorlopen. Het BIZ-
plan is in concept gereed en bij voldoende (informeel) draagvlak onder de ondernemers zullen wij in 
december een verordening BIZ A4-zone aan u aanbieden.  
 
Onder een BIZ vallen alle activiteiten gericht op verbetering van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke 
kwaliteit en economische ontwikkeling in een gebied. 
De activiteiten die in het concept BIZ-plan voor de A4-zone staan genoemd, zijn voornamelijk gericht 
op schoon, heel, veilig. Te weten: 

- het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (KVO-b); 
- mobiele surveillance; 
- bereikbaarheid, bewegwijzering, parkeerbeleid, welkomstborden. 



 
4 

 

 
Daarnaast wordt ingezet op: 

- communicatie: het opzetten van een website, het uitbrengen van een periodieke 
nieuwsbrief en een regulier overleg met de gemeente; 

- parkmanagement.  
 
 
ad. B. Een prijsvraag voor een nieuwe naam van het gebied  
Om het gebied op de kaart te zetten, heeft de coördinatiegroep besloten dat er een nieuwe naam 
moet komen voor de A4-zone Leiderdorp. Een krachtige en aansprekende naam draagt bij aan een 
positief imago van het gebied. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om een suggestie in te 
zenden.  
Een onafhankelijke jury  zal de winnende titel kenbaar maken. Onder de inzendingen zullen enkele 
prijzen worden verloot, welke beschikbaar zijn gesteld door de ondernemers uit het gebied.   
 
 
ad. C. Uitvoering Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) van de Retailvisie Leidse regio 
In maart 2016 is de Retailvisie Leidse regio ter besluitvorming aan u aangeboden. Het doel van deze 
Retailvisie is: 
 
“Het maken van een vitaal en toekomstbestendig wensbeeld voor de ontwikkeling en transformatie 

van winkelgebieden binnen de Leidse regio, dat draagvlak heeft bij gemeenten, ondernemers en 

andere maatschappelijke actoren. In de visie moet het optimaal bedienen van de consument centraal 

staan en moet de identiteit van de winkelgebieden aansluiten op de inwoners van het 

verzorgingsgebied.” 

 
In de Retailvisie worden winkelgebieden in drie categorieën ingedeeld: recreatieve centra, 
boodschappencentra en doelgerichte centra.  
De perifere detailhandelslocaties vallen in de categorie van de doelgerichte centra. In de Leidse regio 
zijn vijf van deze locaties, te weten WOOON, de Baanderij, Rijneke Boulevard, Lammenschansweg en 
’t Heen.  
 
Met deze Retailvisie wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen. Om hierop in te kunnen spelen, 
moeten we scherpe keuzes maken om te zorgen voor een overall sterkere detailhandelsstructuur. 
Dit kan alleen als we dit gezamenlijk binnen de regio oppakken. We zetten in op het saneren van 
vierkante meters om tot een gezonde balans tussen vraag en aanbod te komen.  
 
Voor de doelgerichte centra is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd, namelijk: 
• het verminderen van het aantal vierkante meters; 
• het behoud van het doelgerichte karakter van het winkelgebied; 
• een complementair aanbod van de doelgerichte locaties waardoor locaties elkaar versterken in 
plaats van beconcurreren; 
• het versterken van het winkelgebied door brancheverruiming mits: 

o het niet gaat om levensmiddelen, mode of textiel; 
o het groter is dan 1000m²; 

• het versterken van het winkelgebied door het toevoegen van leisure-activiteiten.  
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Vaststelling en uitvoering Retailvisie Leidse regio 

De Retailvisie Leidse regio is inmiddels door de zes gemeenteraden vastgesteld. Ondertussen 
bereiden de ambtelijke Retailwerkgroep en de Stuurgroep de uitvoering voor. De uitvoering wordt 
via drie pijlers aangevlogen. Er wordt een strategie opgezet voor de locaties binnen de 
detailhandelsstructuur 2025, een strategie voor de transformatiegebieden en een ontwikkelstrategie 
voor de doelgerichte centra. Externe begeleiding zal ons ondersteunen om deze strategieën op te 
stellen.  
 
Wij hebben het projectleiderschap voor de uitvoering van de strategie voor de doelgerichte centra 
naar ons toe getrokken. Het ligt voor de hand dat de Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp bij deze 
regionale strategie wordt betrokken.  
 
Op een later moment zullen wij u uitgebreider informeren over de opzet en uitvoering van deze 
ontwikkelstrategie. 
 
ad. D. Het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen binnen de gebiedsvisie  
In de A4-zone Leiderdorp is een aantal ontwikkelingen te melden die passen binnen de Gebiedsvisie: 

- de bouw van Olympus (zorg); 
- de vergunningaanvraag voor de vestiging van een wereldkeukenrestaurant is afgegeven 

(horeca); 
- de vergunningaanvraag voor de vestiging van KFC is in behandeling (horeca). 

 
Het is aan de coördinatiegroep om hen te informeren over de uitvoering van de Gebiedsvisie en hen 
hierin mee te nemen (creëren draagvlak, enz.)  
 
Raadsbesluit 5 oktober 2015 
Tot slot is in het raadsbesluit (Z/14/005521/36938) een aantal zaken opgenomen die een nadere 
uitwerking behoeven. Volledigheidshalve sommen wij deze op en geven daarbij aan hoe we dit 
oppakken. 
 

Zaken voor nadere uitwerking Hoe oppakken? 

Gezamenlijk product van ondernemers en 
vastgoedeigenaren en de gemeente Leiderdorp. 

De samenwerking tussen 
ondernemers/eigenaren en gemeente blijft in 
stand middels de coördinatiegroep . 

Functioneel ligt de nadruk op publieksgerichte 
functies die het thematische gebiedsprofiel 
versterken. Enkele thema’s zijn: zorg, wonen, 
zakelijke voorzieningen, doelgerichte horeca-
leisure, snelweggerelateerd, pick up, P&R en 
public space. 

We faciliteren nieuwe ondernemers die binnen 
de genoemde thema’s passen. Voorbeelden 
hiervan zijn Olympus, een 
wereldkeukenrestaurant en KFC. 

Shared space wordt bij de inrichting van het 
openbaar gebied gehanteerd als 
ontwerpprincipe, waarbij de auto’s te gast zijn. 

Lange termijnactie. Komt mogelijk in beeld na 
vestiging van Ikea . 

De mogelijkheid van het aanbrengen van een 
nieuwe brug over de Dwarswatering om een 
verbinding te leggen tussen de gebieden. 

Lange termijnactie. Komt mogelijk in beeld na 
vestiging van Ikea. 

Het benutten van de Dwarswatering als unique 
selling point. 

Lange termijnactie. Ligt primair bij 
ondernemers/eigenaren. Vanuit de gemeente is 
dit een aandachtspunt als het gaat om het 
project A4-infocentrum. 
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Het vasthouden aan het regionale beleid 
(Retailvisie Leidse regio) dat de A4-zone de 
doelgerichte locatie is waar het 
woninginrichtingaanbod van de regio zoveel 
mogelijk wordt geconcentreerd. 

Dit punt nemen we mee in het proces van de op 
te stellen ontwikkelstrategie ter uitvoering van 
de Retailvisie Leidse regio. 

Het eventueel niet meer inzetten op de 
plancapaciteit van 15.000 m2 kantoren en 6.000 
m2 aan bedrijven in de A4-zone, indien andere 
functies haalbaar blijken. 

Dit punt nemen we mee in zowel het proces van 
de op te stellen ontwikkelstrategie ter uitvoering 
van de Retailvisie Leidse regio als bij de 
uitvoering van de regionale Kantorenstrategie. 

De wijze hoe de gemeente invulling geeft aan de 
lobby naar de Leidse regio en de provincie Zuid-
Holland. 

Leiderdorp is trekker van Actielijn C (opstellen 
ontwikkelstrategie pdv-locaties) van de 
Retailvisie Leidse regio. De gebiedsvisie wordt in 
dit proces ingebracht. Daarnaast betrekken wij 
de provincie vroegtijdig bij de uitvoering van de 
Retailvisie. Het werkbezoek van de 
gedeputeerde economische zaken op 17 
augustus aan de A4-zone draagt hier eveneens 
aan bij.  

Draagvlak onder ondernemers en eigenaren in 
de uitvoering van de ambities en actiepunten. 

Hier ligt een belangrijke taak voor de 
coördinatiegroep. Bij concrete acties zal moeten 
blijken of er sprake is van voldoende draagvlak 
onder de ondernemers en eigenaren van de A4-
zone. Het opzetten van een BIZ A4-zone is 
hiervoor een belangrijke graadmeter. 

 
 

3. Planning en financiën  
 
Hieronder volgt een planning van activiteiten die op dit moment bekend zijn.  
 

Werkbezoek gedeputeerde Bom (economische zaken) aan de A4-zone 
Leiderdorp en Rijneke Boulevard Zoeterwoude 

17 augustus  

Vergadering coördinatiegroep A4-zone* 18 augustus 

Bestuurlijk overleg Retailvisie 25 augustus 

Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone politiek forum 5 september  

Besluitvorming Uitvoeringsplan Gebiedsvisie A4-zone in raad 12 september  

Bekendmaking nieuwe naam A4-zone Leiderdorp  Oktober 

Start uitvoering drie actielijnen Retailvisie onder leiding van externe 
begeleiding, waaronder Actielijn C (doelgerichte aankooplocaties) voor het 
opstellen van een ontwikkelstrategie 

Najaar (verwachte 
doorlooptijd ca. 4 
maanden) 

Vaststelling Verordening BIZ A4-zone Leiderdorp door gemeenteraad 12 december  

Uitvoeren formeel draagvlakonderzoek BIZ A4-zone Leiderdorp  Februari 2017 

 
*coördinatiegroep vergadert periodiek; nieuwe vergaderdata nog niet bekend 

 
financiën  
Bij de vaststelling van de Gebiedsvisie zijn geen financiële middelen aangevraagd dan wel 
beschikbaar gesteld om de Gebiedsvisie uit te voeren, omdat op dat moment niet duidelijk was 
welke activiteiten opgepakt zouden worden en wat de rol van de gemeente hierin zou zijn.  
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Op dit moment hebben de activiteiten die in het voorliggende Uitvoeringsplan geen financiële 
consequenties, anders dan bekend de uitvoering van de Retailvisie Leidse regio. Hier is reeds in de 
gemeentelijke begroting rekening mee gehouden.  
 
Wanneer een activiteit in het kader van de uitvoering van de Gebiedsvisie A4-zone vraagt om 
financiële middelen en deze zijn niet in de huidige begroting voorzien, dan zullen wij u separaat een 
voorstel doen toekomen. 
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Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 april, 2016  

Onderwerp:  Cultuurnota 2016-2019    

 

*Z0073463C66* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van nr. Z/15/022082/42774 d.d. 28 april 2016; 

gezien het advies van het Politiek Forum van 5 september 2016; 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en de nieuwe Wet Stelsel Openbare 

Bibliotheekvoorzieningen (Wsob), 

b e s l u i t: 

1. De cultuurnota vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten:  

a) Cultuurparticipatie als middel: we bieden kansen voor innovatie op het gebied van cultuur en 

welzijn.  

b) We verlengen de deelname aan ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en verwachten structurele 

samenwerkingsafspraken tussen het primair onderwijs en culturele instellingen voor het bieden 

van een doorlopende leerlijn cultuureducatie aan basisschoolleerlingen. 

c)  We zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige bibliotheek. 

d) De inzet op de zichtbaarheid en bekendheid van kunst en cultuur blijft gelijk. 

e) We verminderen de inzet voor beeldende kunst in de openbare ruimte.   

 

2.       De (meerjarige) begrotingswijziging vast te stellen uit de reserve kunst en cultuur. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op  12 september 2016, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 28 april 2016 

Onderwerp:  Cultuurnota 2016-2019  Aan de raad  

 

 

*Z00718A497D* 
 

Beslispunten 

1. De cultuurnota vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten:  

a) Cultuurparticipatie als middel: we bieden kansen voor innovatie op het gebied van cultuur en 

welzijn.  

b) We verlengen de deelname aan ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en verwachten structurele 

samenwerkingsafspraken tussen het primair onderwijs en culturele instellingen voor het bieden 

van een doorlopende leerlijn cultuureducatie aan basisschoolleerlingen. 

c)  We zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige bibliotheek. 

d) De inzet op de zichtbaarheid en bekendheid van kunst en cultuur blijft gelijk. 

e) We verminderen de inzet voor beeldende kunst in de openbare ruimte.   

 

2.       De (meerjarige) begrotingswijziging vast te stellen uit de reserve kunst en cultuur. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het is vier jaar geleden dat de gemeenteraad de cultuurnota ‘Cultuur in Leiderdorp 2012-

2015’ vaststelde. We willen een vervolg geven aan ons cultuurbeleid. Hiervoor is nieuw 

beleid opgesteld op basis van de evaluatie van het beleid van de voorgaande periode, het 

coalitieakkoord en in lijn met actuele ontwikkelingen.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Het beleid is voorgelegd aan het cultuurnetwerk, dat actief mee heeft gedacht bij de 

ontwikkeling van, en de mogelijkheid heeft gehad te reageren op het concept. Voor 

vaststelling van het beleid is de burger van Leiderdorp formeel geraadpleegd. De reacties 

hebben geen wijziging in de concept cultuurnota voortgebracht. Versie 1 van de 

conceptnota is op 4 januari 2016 in het politiek forum besproken. Wijzigingen naar 

aanleiding van de discussie zijn in de tweede conceptversie gearceerd.  
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 Hangt samen met minimabeleid, welzijn (Sociale Domein), cultuurhistorisch beleid, 

maatschappelijke structuurvisie, onderwijs, accommodatiebeleid en recreatie. Daarnaast 

neemt de gemeente deel aan de erfgoedlijn Limes, opgezet op provinciaal niveau.  

 

2 Beoogd effect 

Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om het mogelijk te maken voor alle 

inwoners deel te nemen aan cultuur. 

 
3 Argumenten 

1.1. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan. 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de inhoudelijke kaders vast te stellen, op basis 

waarvan de uitgangspunten van de cultuurnota door uw college nader uitgewerkt kunnen worden. 

 

1.2. De inspraakverordening is gevolgd. 

Het beleid is voorgelegd aan het cultuurplatform, dat de mogelijkheid heeft gehad te reageren op 

het concept. Hieruit zijn al aanpassingen in de conceptnota gedaan, nog voor de inspraakperiode. 

Voor vaststelling van het beleid is de burger van Leiderdorp formeel geraadpleegd. Deze reacties 

hebben geen aanleiding/noodzaak tot wijziging in de concept cultuurnota voortgebracht.  

 

2.1 Er wordt bij de concept cultuurnota uitgegaan van het beschikbare budget in 

meerjarenperspectief.  

Dekking van de actiepunten komt deels vanuit bestaande posten in de exploitatie en voor een deel 

is het voorstel deze te onttrekken vanuit de reserve kunst en cultuur, zoals de afgelopen 4 jaar ook 

is gedaan. Aan deze reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 9.925,- toegevoegd. De geschatte 

stand van de reserve per 1-1-2016 bedraagt € 25.893,-. Alleen uitgaande van deze reserve en de 

jaarlijkse toevoeging, kent de cultuurnota voor de diverse ambities en actiepunten een volledige 

dekking. Zie volgende 
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tabel:

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het behalen van de ambities is sterk afhankelijk van het culturele veld. 

Zonder medewerking van en samenwerking met de (culturele) organisaties is het behalen van de 

ambities niet mogelijk. De betrokkenen hebben in voorbereiding op de nota aangegeven 

bereidwillig te zijn vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de versterking van 

cultuur in Leiderdorp. De faciliterende rol van de gemeente is hierin van groot belang. 

 

2.1 Het cultuurbeleid wordt bijna compleet afhankelijk van de jaarlijkse dotatie.  

Bij uitvoering van het voorgestelde beleid zal de reserve kunst en cultuur naar schatting ultimo 

2019 € 1.168,- bedragen.  

 
5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De uitvoering van de cultuurdoelstellingen zullen samen met de culturele instellingen en inwoners 

van Leiderdorp tot uiting komen.  
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7 Kosten, baten en dekking 

Cultuurnota 2016 2016 2017 2018 2019 Dekking:

Ten laste van Cultuurbudgetten:

Cultuureducatie 14.688 14.688 14.688 14.688 6248007 Lokaal Onderwijs (Cultuur)

Kunstcommissie 6.257 6.257 6.257 6.257 6254001 Kunst

Heemtuin 15.000 15.000 7.500 0 6254001 Kunst

Totaal 35.945 35.945 28.445 20.945

Ten laste van de reserve Kunst en Cultuur

Kansbudget 7.500 7.500 5.000 5.000 Reserve

Communicatie -website 5.000 3.000 2.500 1.000 Reserve

Communicatie cultuurnetwerk 1.000 1.000 1.000 1.000 Reserve

Communicatie kunst in de openb. ruimte 5.000 0 0 0 Reserve

Burgerpanel 0 2.500 0 2.500 Reserve

Onvoorzien, overige 1.000 1.000 1.000 1.000 Reserve

Totale onttrekking reserve 19.500 15.000 9.500 10.500

Reserve Kunst en Cultuur stand per 1-1 15.968 6.393 1.318 1.743

Jaarlijkse dotatie 9.925 9.925 9.925 9.925

Onttrekking vanuit de Cultuurnota 2016 -19.500 -15.000 -9.500 -10.500

Stand per 31-12 6.393 1.318 1.743 1.168  

 

8 Evaluatie 

De nota zal aan het einde van zijn termijn (2019) worden geëvalueerd. Deze aanbevelingen zullen 

mee worden genomen in de ontwikkeling van een vervolgnota. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen: 
1. Concept Cultuurnota, versie 2.0 



Concept cultuurnota 
 
 

Versie   :    2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum : 28 april 2016 
Auteur : Karin Fahner / Kim van Goethem 
Afdeling : Beleid, Maatschappij 
Registratienr : Z/15/011661/27214 
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Cultuur in deze nota gaat over uitingen van muziek, literatuur, 
dans, toneel, media, erfgoed en beeldende kunst. Daarbij 
behoren de diverse organisaties die ruimte bieden aan en voor 
de verschillende culturele uitingen, zoals het Leiderdorps 
museum, BplusC (de bibliotheek), de theaterverenigingen en het 
muziekonderwijs. Het gaat om het zelf beoefenen van een vorm 
van cultuur, als publiek beleven of als organisator mogelijk 
maken. Kunst is een uitingsvorm van cultuur. Kunstenaars, 
zowel professionals als amateurs, geven met hun werk 
uitdrukking aan hun verbeelding en gevoel. In deze nota geldt 
‘cultuur’ als overkoepelende term. De nota richt zich op deze 
uitingen van cultuur en hun organisaties waar de gemeente 
invloed op kan hebben. 
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1. Inleiding 
 
Het is vier jaar geleden dat de gemeenteraad de cultuurnota Cultuur in 
Leiderdorp 2012-2015 vaststelde. Het Leiderdorpse aanbod heeft 
sindsdien meer smoel gekregen. Een Uitmarkt, een Cultuurstart, 
www.cultuurpuntleiderdorp.nl en een cultuurnetwerk met betrokken 
cultuurliefhebbers. Het culturele veld is voor Leiderdorpse inwoners, 
stichtingen, verenigingen, scholen en voor de gemeente van betekenis. 
We willen een vervolg geven aan ons cultuurbeleid. Met een deel van de 
successen gaan we door en we voegen een stukje innovatie toe. Van een 
aantal onderdelen van de afgelopen periode nemen we afscheid. Dat 
doen we op basis van de evaluatie van het beleid van de voorgaande 
periode, het coalitieakkoord en in lijn met actuele ontwikkelingen. 
 
Cultuurbeleid 
Cultuur is een algemeen goed waar mensen naar eigen invulling gebruik 
van kunnen maken. Cultuur is een vorm van vrijetijdsbesteding of een 
bron van inkomsten. De waarde van cultuur en de bijdrage die zij levert 
aan de maatschappij is lastig te kwantificeren. Kwalitatief beschouwd 
draagt cultuur bij aan de cognitieve en creatieve ontwikkeling van mensen 
en is het deelnemen aan of bijwonen van culturele uitingen een manier 
om sociale cohesie te bevorderen. Cultuur draagt bij aan de beleving van 
de leefomgeving, geeft kleur aan een gemeente of wijk en vergroot de 
kwaliteit van leven voor individuen. Cultuur, net als sport, geeft mensen 
plezier, voldoening en blijdschap. Het verbindt. Om al die redenen vinden 
wij het belangrijk dat cultuur ook in Leiderdorp een plek heeft en 
behoudt. 
 
Evaluatie en aanbeveling 
Aan het schrijven van deze nieuwe cultuurnota is een evaluatietraject met 
cultuurdeelnemers en organisaties vooraf gegaan. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de ervaringen van het burgerpanel uit 2012 en 2014 met 

betrekking tot cultuur en de expertise die zich bevindt bij de Commissie 
Kunstzaken en de organisaties die aangesloten zijn bij het 
Cultuurnetwerk. Uit de evaluatie van het cultuurbeleid 2012-2015 is het 
volgende te leren. De focus op de zichtbaarheid van cultuur, de 
samenhang in het aanbod en de samenwerking tussen organisaties heeft 
geleid tot (het ontwikkelen van) een meer gemeenschappelijk cultureel 
veld. Organisaties voelen zich meer betrokken bij elkaar en de cultuur in 
Leiderdorp en zoeken elkaar op. De inzet van de gemeente op de 
zichtbaarheid, bekendheid en algemene communicatie wordt 
hooggewaardeerd en het is wenselijk dit voort te zetten. Ook wat betreft 
het Cultuurpunt, waarbij een verbeterslag gewenst is, zowel qua gebruik 
door organisaties als voor de mogelijkheden en uitstraling van de website. 
Daarnaast concludeert de evaluatie dat het een logische stap is om de 
komende tijd aan de slag te gaan met een vraaggerichte benadering als 
vervolg op de aanbodbenadering van de vorige periode. 
 
De kunstwerken in de openbare ruimte zijn opgenomen in een 
onderhoudsplan; investeringen voor de toekomst zijn in beeld. Binnen de 
beleidsperiode zijn de beoogde kunstwerken gerealiseerd en nieuw werk 
vanaf 2016 is niet voorzien. De Commissie Kunstzaken heeft geadviseerd 
de kunstwerken in de openbare ruimte de komende periode in de 
schijnwerpers te zetten. 
 
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit per 2013 sluit goed aan bij 
de ambitie om de binnenschoolse cultuureducatie te behouden. Het 
regionale programma duurt tot en met 2016, daarna komt een 
vervangende regeling. Duidelijke lokale inbedding blijft van belang en een 
actieve rol van de scholen is wenselijk. 
 

http://www.cultuurpuntleiderdorp.nl/
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Ten aanzien van het subsidiebeleid is een bezuiniging op het 
bibliotheekwerk per 2014 gerealiseerd, naast een onttrekking van de 
bekostiging voor digitale content uit het gemeentefonds. Daarnaast is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van de lokale 
bibliotheekvoorziening opgenomen in nieuwe bibliotheekwetgeving per 
2015. Hier zal in de volgende beleidsperiode aandacht aan gegeven 
worden.  
 
Financiering 
Cultuur ondersteunen wij op een aantal manieren. Via het 
subsidieprogramma ondersteunen wij (culturele) organisaties zodat zij 
hun activiteiten kunnen uitvoeren. Daarnaast bieden wij organisaties een 
accommodatie om te huren waar hun activiteiten kunnen plaatsvinden. 
Wel zijn organisaties zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die zij doen 
en het vergaren van de middelen die daarvoor nodig zijn. BplusC ontvangt 
momenteel een productsubsidie. Wij maken jaarlijkse afspraken over de 
bibliotheekdiensten. 
 
Binnenschoolse cultuureducatie financieren wij via een co-financiering 
met het Fonds van Cultuurparticipatie voor een regionaal cultuureducatie 
programma en in samenspraak met de regiogemeenten.  
 
Voor beeldende kunst in de openbare ruimte hebben wij een Commissie 
Kunstzaken die een vergoeding ontvangt voor haar rol en functie in advies 
en begeleiding van projecten. Wij hebben een onderhoudscontract met 
Kunstwacht voor de kunstwerken. Kunstprojecten worden vanuit het 
ruimtelijk project waaraan zij gekoppeld zijn bekostigd.  
 
Voor nieuwe mogelijkheden binnen het cultuurbeleid is een kleine 
begroting beschikbaar, deels gevoed door de reserve kunst en cultuur. De 
komende jaren is hier, met een jaarlijkse dotatie van € 9.925,- een 
beperkt budget per jaar voor beschikbaar. De afgelopen jaren zijn hier 
onder andere de beeldenexpositie in de Heemtuin, het Cultuurpunt en 

verder communicatiemiddelen en de monitoringsonderzoeken uit 
bekostigd. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de begroting voor de 
komende vier jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cultuurbeleid ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk komt aan de orde wat de rol is van de overheid in het 
cultuurbeleid. De maatschappelijke ontwikkelingen, 
beleidsontwikkelingen van hogere overheden en de ontwikkelingen in 
Leiderdorp komen aan bod. 
 

2.1 Overheid en cultuur 
 
Het rijk richt zich op de zogenoemde landelijke basisinfrastructuur. 
Landelijk opererende organisaties, zoals nationale theatergezelschappen 
of rijksmusea, ontvangen subsidies en het rijk ziet toe op spreiding in het 
land. In 2017 gaat de nieuwe beleidsperiode in. De hoofdlijnen van het 
nieuwe beleid heeft minister Bussemaker in juni 2015 gepresenteerd in 
haar uitgangspuntenbrief, waarover meer in paragraaf 2.2. 

 
De provincie heeft van oudsher een rol als regisseur en zorgt voor 
spreiding van cultuur binnen de provincie. De provincie Zuid-Holland 
heeft per 2013 een forse bezuiniging doorgevoerd op de ondersteuning 
van cultuur. Specifiek op cultuurparticipatie en –educatie ligt naar het 
idee van de provincie de verantwoordelijkheid bij de gemeente. De 
provinciale focus is komen te liggen bij erfgoed en de komende jaren 

worden de erfgoedlijnen doorgezet. Leiderdorp levert sinds 2013 een 
bijdrage aan het versterken en beleefbaar maken van de Limes, één van 
deze erfgoedlijnen (zie kader). 
 
Voor cultuureducatie heeft de provincie de ondersteuning overgedragen 
aan de regio’s. Via de regionale samenwerking in Holland Rijnland is het 
programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit opgesteld, getiteld Leren 
van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen. Dit is een 
samenwerking tussen scholen, culturele instellingen en gemeenten met 
co-financiering van het rijk. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de 
deelname aan cultuur voor alle inwoners. Daarbij draagt zij de zorg voor 
de voorzieningen die zij voor de lokale culturele infrastructuur 
noodzakelijk acht. Dat betekent dat de gemeente zelf het ambitieniveau 
bepaalt en daar middelen aan koppelt. Voor Cultuureducatie met 
Kwaliteit geldt een maximumbedrag per gemeente dat voor co-
financiering in aanmerking komt. Daarnaast heeft de gemeente een 
aantal verplichtingen rond de bibliotheekdiensten, op basis van de Wsob1 
(zie paragraaf 2.2).  
 
De VNG hanteert een ringenmodel waarbij de gemeentelijke culturele 
infrastructuur samenhangt met het inwonertal. Voor Leiderdorp, met 
grofweg 27.000 inwoners, past een kernachtig cultuurbeleid ten aanzien 
van de soort voorzieningen. Daarnaast kunnen de voorzieningen die 
passend zijn bij een grotere gemeente in de Leiderdorpse regio gevonden 
worden. In de vorige cultuurnota is geconstateerd dat de Leiderdorpse 

                                                
1
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 

Limes – De Plantage 
Door middel van kunst, recreatie en educatie brengen we de Limes tot 
leven in en rond Leiderdorp. Via kunstwerk Pleisterplaats verbeelden 
we de archeologische opgravingen van De Plantage en verbinden die 
met het heden. Het agrarische gebied in polder Achthoven en het 
jaagpad langs de Oude Rijn bieden een rijkdom aan vondsten of 
verhalen over de Romeinen in Nederland. Via de route-app Langs de 
Limes is alle informatie toegankelijk voor inwoners en bezoekers van dit 
gebied. 
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culturele infrastructuur passend is voor het niveau van een kernachtig 
cultuurbeleid.  
 De volgende twee figuren geven respectievelijk het ringenmodel en het 
voorzieningenniveau van het kernachtig cultuurbeleid weer. 
 

 

 
 

 
2.2 Actuele ontwikkelingen cultuurbeleid 

 
Minister Bussemaker heeft het belang van cultuur benoemd in haar 
visiebrief ‘Cultuur Beweegt’2, waarbij zij benadrukt dat cultuur een 
onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda. Zij wil in haar beleid 
de maatschappelijke waarde van cultuur en het belang van creativiteit 
prioriteit geven. Veel maatschappelijke vraagstukken, zoals op het gebied 

                                                
2
 Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende 

samenleving. OCW, 10 juni 2013. 

Sector Voorziening 

Podiumkunsten Uitvoeringen voor de jeugd 

Kamermuziek 

Oefenruimten 

Film Incidentele filmvertoningen 

Media en letteren Bibliotheek 

Lokale radio-omroep 

Cultureel erfgoed Monumenten 

Oudheidkamer 

Archieven 

Archeologie 

Beeldende kunst en bouwkunst Architectuur 

Vormgeving van de openbare ruimte 

Tentoonstellingsruimte 

Amateurkunst en kunsteducatie Amateurkunstverenigingen 

Lespunt kunsteducatie 
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van zorg maar ook duurzaamheid, vragen om creatieve en innovatieve 
oplossingen. Cultuur en cultuuronderwijs leveren daar in de visie van de 
minister een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast heeft cultuur een eigen 
intrinsieke waarde en een economische waarde die zelfstandig kwaliteit 
levert. In het vervolg geeft Bussemaker in de brief ‘Cultuur verbindt: een 
ruime blik op cultuurbeleid’3 een nadere uitwerking van haar visie. De 
minister ziet kansen in het verbinden van de zorg-, welzijn- en sportsector 
met cultuur. Haar uitgangspunt is daarbij de toegevoegde waarde en een 
antwoord op de vraag ‘Wat levert de verbinding op voor mensen en de 
samenleving?’. De minister is van mening dat cultuur onmisbaar is voor de 
vorming van onze identiteit, de ontplooiing van mensen en voor de 
ontwikkeling van creativiteit.  
 
Wsob – kansen voor bibliotheekbeleid4  
De Wsob beoogt een samenhangend stelsel van openbare 
bibliotheekvoorzieningen tot stand te brengen, in een tijd van ontlezing 
en digitalisering. Per 2015 is het stelsel herzien. De gemeente is daarbij 
verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk, de provincie voor de 
ondersteuning daarvan en het rijk voor het hele stelsel, inclusief de 
gecentraliseerde digitale bibliotheek.  
 
De lokale verantwoordelijkheid richt zich op de beschikbaarheid, de 
omvang en de kwaliteit van de (fysieke) bibliotheekvoorziening. De 
gemeente mag zelf bepalen wie de aanbieder is van het bibliotheekwerk, 
dat kan ook een commerciële partij zijn. Een commerciële bibliotheek is 
niet zonder meer onderdeel van het stelsel, wat betekent dat 
stelselvoordelen zoals de digitale bibliotheek niet, minder of moeilijk 
toegankelijk zijn. Een gemeente is niet verplicht een bibliotheek in stand 
te houden. Wel heeft de gemeente de verplichting om bij sluiting in 
overleg te treden met belanghebbenden (inwoners, regiogemeenten, 

                                                
3
 Cultuur verbindt: een ruimte blik op cultuurbeleid. OCW, 8 juli 2014. 

4
 Lokaal Bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten. VNG, april 

2015. 

bibliotheeknetwerkpartijen) om de toegang tot de bibliotheekvoorziening 
te borgen. 
De VNG raadt aan een visie op het lokale bibliotheekwerk op te stellen, in 
lijn met de Wsob en nadere, lokale ontwikkelingen waar de bibliotheek 
een rol in kan spelen.  Om in te spelen op de maatschappelijke 
ontwikkelingen en over te gaan op een toekomstgerichte 
bibliotheekvoorziening, zal in lijn met het advies van de VNG, in 2016 en 
2017 een Uitvoeringsplan bibliotheekvoorziening worden opgesteld en 
uitgevoerd. De gemeente zal de visie in samenwerking met de bibliotheek 
opstellen en inwoners benaderen voor consultatie. 
De bibliotheek is voor de bekostiging in grote mate afhankelijk van 
subsidiëring door overheden, de gemeente specifiek. Contributies zijn een 
andere vorm van inkomsten, maar de tarieven zijn, zeker voor jongeren, 
laag.Daarom zullen wij bij het uitvoeringsplan bibliotheekvoorzieningen 
afstemmen met regiogemeenten en het beleid aldaar.  
De bibliotheek kan een centraal informatiepunt vormen in een gemeente, 
op tal van gebieden, zoals welzijn, cultuur, recreatie, erfgoed. Een 
bibliotheek kan enerzijds invulling geven aan brede maatschappelijke 
beleidsthema’s zoals taalontwikkeling of arbeidsparticipatie, anderzijds 
een soort breed cultureel centrum zijn waarin verschillende functies 
samenkomen. Hierbij is een locatie waar de wenselijke invulling 
gestimuleerd kan worden, van groot belang. Het uitvoeringsplan 
bibliotheekvoorziening zal daarom ook in nauwe afstemming met het 
accomodatiebeleid worden opgesteld. 
 

2.3 Ontwikkelingen Leiderdorp 
 
Maatschappelijke structuurvisie 
De maatschappelijke structuurvisie van Leiderdorp richt zich op het 
samen met inwoners, organisaties en de gemeente vraag- en doelgericht 
te werk gaan. De agenda moet de komende jaren meer bepaald worden 
door inwoners en maatschappelijke organisaties samen met de 
gemeente. We doen dit door netwerken te vormen en rondom 
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maatschappelijke vraagstukken (groot of klein) bondgenootschappen te 
sluiten. Daarbij wil de gemeente zoveel mogelijk ruimte geven aan 
initiatieven vanuit de maatschappij. Als inwoners ideeën of plannen 
hebben, kunnen ze daar invulling aangeven. Hierbij wordt ook de 
verbinding gelegd met accommodaties en voorzieningen. Uitgaande van 
de vraag bepalen we, samen met inwoners en organisaties, welke 
voorzieningen nodig zijn en of we specifieke accommodaties in stand 
houden. Een derde onderdeel van de visie is het versterken van de 
beleving door het inspelen op de identiteit van Leiderdorp. Kleinschalige 
activiteiten, evenementen in de openbare ruimte en brede 
recreatiemogelijkheden zijn accenten waar de aandacht naar uit gaat.  
 
Herontwerp van het sociaal domein 
Ons ondersteuningsstelsel is met ingang van 2015 drastisch veranderd. De 
gemeente heeft andere verantwoordelijkheden gekregen voor zorg en 
ondersteuning via de Wmo5, jeugdhulp en ondersteuning van 
arbeidsbeperkten en uitkeringsgerechtigden in het vinden van werk. 
Zelfredzaamheid is daarbij het streven. Via preventie zet de gemeente in 
op het verbeteren en versterken van het welzijn van inwoners ter 
voorkoming van dure zorgtrajecten of het belanden in een langdurige 
uitkeringssituatie/werkloosheid. Voor het versterken van het welzijn van 
mensen liggen ook kansen bij cultuur, zowel in de vorm van beleving als 
participatie.  
 
Kader 
Wij volgen in het lokale cultuurbeleid de richting van deze 
ontwikkelingen. Daarbij sluiten wij waar mogelijk en passend voor de 
lokale dynamiek aan bij de visie van minister Bussemaker. Waar mogelijk 
verbinden wij het cultuurbeleid met andere onderdelen van het sociaal 
domein. Wel blijft daarnaast ook aandacht voor een onafhankelijke 

                                                
5
 Wet maatschappelijke ondersteuning 

positie van cultuur in Leiderdorp, zoals dat de afgelopen periode is 
gedaan. In hoofdstuk 3 komt onze focus voor het nieuwe beleid aan bod. 
 
 

2.4 Relatie met andere beleidsterreinen 
 
Minimabeleid 
Via het Jeugdcultuurfonds bieden we kinderen de mogelijkheid tot 
bekostiging van contributie of de aanschaf van lesmateriaal. Voor alle 
minima bestaat een declaratieregeling waarbinnen zij kosten voor 
maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld lidmaatschap van een 
vereniging of een abonnement bij de bibliotheek, kunnen declareren.  
 
Accommodatiebeleid 
Veel culturele activiteiten komen tot bloei in een mooie accommodatie. In 
Leiderdorp kennen we momenteel een clustering van een aantal 
organisaties in De Sterrentuin. Daarnaast zijn Leiderdorpse organisaties 
terug te vinden in scholen, kerken, algemene accommodaties of soms zijn 
zij zelfs buiten de gemeentegrenzen gehuisvest. Clustering van culturele 
en maatschappelijke activiteiten en een goede toegankelijkheid kan  
versterkend werken.  
De gemeente gaat onderzoeken of het gebruik van gemeentelijke 
accommodaties efficiënter kan. Dit kan leiden tot een eventuele 
herschikking van accommodaties en ruimtes. Dit kan ook gevolgen 
hebben voor het ruimtegebruik van culturele organisaties. 
 
Cultuurhistorie 
De intrinsieke en economische waarde van cultuur heeft zich geworteld in 
erfgoed en cultuurhistorisch beleid. Monumenten, landschappen en 
archeologie zijn onderdeel van onze culturele identiteit en zijn zowel 
vanuit zichzelf als in relatie tot inwoners en bezoekers van belang als 
beeldbepalende kenmerken. Waardering voor monumenten, vanwege 
historische bouwstijl of functie in de geschiedenis, of juist als uiting van 
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moderne bouwkunst, komt wat ons betreft de komende jaren hoger op 
de agenda. 
 
Recreatie 
Cultuur zien we eveneens terug als vorm van recreatie. Mensen zoeken 
een leuke voorstelling om naar toe te gaan, kiezen wandelroutes waarbij 
zij onderweg bijzonderheden tegenkomen, willen wat leren over hun 
omgeving, en culturele evenementen en festivals voor muziek en theater 
zijn in opkomst. De beeldende kunst in de openbare ruimte of de 
verbeelding van ons erfgoed in bijvoorbeeld polders zijn soorten 
recreatiemogelijkheden. Het versterken van de recreatie in Leiderdorp 
staat de komende tijd hoog op de agenda, cultuur is daar een onderdeel 
van. We grijpen kansen voor verbindingen aan. 
 
Welzijn 
Vanuit zorg- en welzijnsbeleid wordt ingezet op preventie. Ook cultuur is 
een preventiemiddel. Cultuurparticipatie biedt kansen voor ontplooiing 
en ontmoeting. Het brengt geluk en simpelweg een reden om de deur uit 
te gaan of je dag te vullen. Wij willen dan ook deze kracht van cultuur 
goed voor het voetlicht brengen en stimuleren dit binnen het 
cultuurbeleid. 
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3. Cultuur in Leiderdorp: the next step
 

3.1 Inleiding 
 
Zoals uit de terugblik in hoofdstuk 1 blijkt, hebben we in Leiderdorp een 
gevarieerd aanbod aan cultuur. We hebben de bindende kracht van 
cultuur gezien. Dat uit zich in de betrokkenheid van vrijwilligers en 
professionals, binnen organisaties of zelfstandig, om hun activiteiten neer 
te zetten, publiek te trekken en belevenissen in, rond én over Leiderdorp 
te bieden. In mindere mate is de afgelopen jaren binnen het beleid oog 
geweest voor de waarde van cultuur voor mensen of specifieke 
doelgroepen. Waar we hebben ingezet op het op de kaart zetten van het 
culturele aanbod en het leggen van verbindingen tussen verschillende 
organisaties en initiatieven, willen we de komende jaren de vervolgstap 
zetten naar een vraaggerichte benadering. Dat betekent het 
ondersteunen van initiatieven die op basis van behoefte van (groepen) 
inwoners worden vormgegeven. 
 
Hierbij sluiten we aan bij de vraag om transformatie van het sociaal 
domein. Daarbij kan cultuur, in brede zin, een middel zijn om inwoners 
zelfredzamer te maken, nieuwe contacten te leggen, vergroten van het 
zelfvertrouwen en ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden. De ambitie 
van dit cultuurbeleid is om cultuur en welzijn sterker met elkaar te 
verbinden, waarbij cultuur een middel kan zijn om welzijnsdoelen te 
bereiken. Dat past binnen de maatschappelijke doelstellingen van het 
subsidiebeleid. Kunnen we bondgenootschappen sluiten tussen cultuur en 
welzijn? 
 
In gesprek 
De rol die cultuur heeft voor Leiderdorpse inwoners is besproken met 
enkele maatschappelijke organisaties. Pluspunt en Leythenrode hebben 
beide aangegeven dat cultuur, in welke vorm dan ook, hun doelgroep 

aanspreekt. Pluspunt benadrukt dat cultuur van waarde is als het een 
manier is waardoor mensen ‘het huis uitgaan’, de ontmoeting staat 
daarbij voorop en dan doet het er minder toe of het gaat om actieve of 
passieve cultuurparticipatie. Voordelen van actieve cultuurparticipatie zijn 
bekend, bijvoorbeeld het blijven ontwikkelen of langer behouden van 
diverse cognitieve functies.6 Leythenrode deelt deze visie, hoewel ‘uit huis 
gaan’ voor het grootste deel van hun bewoners niet aan de orde is. 
Culturele activiteiten worden juist ‘in huis gehaald’. De zintuigelijke 
beleving staan centraal: horen, zien, spreken en eventueel doen.  
 
Cultuur is identiteit, daarom is het van belang om te zoeken naar wat per 
persoon aanspreekt. Het elkaar ontmoeten kan ook via culturele 
activiteiten. Voor beide organisaties geldt dat er rekening mee moet 
worden gehouden dat mensen ouder zijn en mogelijk fysiek of mentaal 
minder valide. Beide organisaties hebben een (cultureel) 
activiteitenprogramma. Leythenrode kent onder meer een klassieke 
muziekgroep, een schildergroep en heeft Muziek-in-huis avonden. 
Sommige activiteiten zijn ook voor omwonenden bedoeld. Pluspunt heeft 
een museumclub, een creatieve club, filmvertoningen in de winter en 
meer. In de zomermaanden is onder de titel Een broodje cultuur een 
diversiteit aan activiteiten te doen. 
 
De jongeren van het Trendteam (jongeren 13-16 jaar) geven aan dat zij 
het vooral belangrijk vinden dat als mensen aan cultuur willen doen, dat 
het dan mogelijk wordt gemaakt door de gemeente en organisaties. 
Voorzieningen in de buurt zijn belangrijk en het moet niet te duur 
worden. Specifieke wensen of ideeën voor jongeren van hun leeftijd 
hebben zij niet. Wel vinden zij het leuk om af en toe ergens aan mee te 

                                                
6
 Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst heeft veel 

informatie beschikbaar http://www.lkca.nl/kennisdossiers/kennisdossiers. 

http://www.lkca.nl/kennisdossiers/kennisdossiers
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werken. In 2014 hebben zij samen met het Leids Film Festival een 
filmvoorstelling georganiseerd. 
 
Deelnemen aan cultuur 
Het mes snijdt aan meerdere kanten. Met het culturele aanbod creëer je 
mogelijkheden waar mensen voor verschillende redenen terecht kunnen. 
Zo zijn er beoefenaars, de actieve deelnemers aan cultuur: de zangers en 
dirigent van een koor, de violisten in een orkest, de spelers op het toneel 
of de schilders in een cursus beeldende kunst. Mensen die bezig zijn met 
hun eigen culturele expressie of creatieve uitingen en die daarmee leren, 
ontwikkelen, gelijkgestemden ontmoeten, die toewerken naar een 
eindresultaat in de vorm van een expositie, presentatie of voorstelling. 
 
Een tweede groep is vormen de liefhebbers: het publiek bij een 
voorstelling, de lezer van een boek, de sponsoren of ‘Vrienden van…’ een 
organisatie of project, een toevallige voorbijganger die geniet van 
beeldende kunst in de openbare ruimte, architectuur of een affiche voor 
een voorstelling. De liefhebbers vormen een belangrijke, vaak ook 
economisch renderende, populatie ter ondersteuning van het culturele 
aanbod en specifiek ook de aanmoediging voor (een deel van) de 
beoefenaars. 
 
Daarnaast onderscheiden we vrijwilligers: de leden van een bestuur of 
commissie binnen een stichting of vereniging, bemensing van bar of kassa 
bij een voorstelling, publieksbegeleiders, assistentie in de bibliotheek, 
inleiders van een voorstelling, websitebeheerders van de club, vrijwilligers 
in de op-/afbouw van evenementen en festivals, en vrijwilligers die zich 
verbinden aan een organisatie of evenement, of zelfs aan een beoefenaar 
of liefhebber die ondersteuning nodig heeft. Het cultuurnetwerk omvat 
alle typen cultuurliefhebbers. Alle deelnemende organisaties vormen 
samen nu al de kern van het culturele veld in Leiderdorp. In de uitvoering 
van het cultuurbeleid willen wij graag met deze organisaties aan de slag 

gaan. Zij hebben ideeën, voeren activiteiten en projecten uit, creëren 
nieuwe verbindingen en hebben contact met veel van onze inwoners. 
 
 

Culturele organisaties  

Balletstudio Giselle Oranjevereniging                                                                                

BplusC Leiderdorp Popkoor Heart and Soul 

Buurtvereniging Zijlkwartier Popkoor Songs2Sing 

Chr. Oratorium Vereniging Excelsior                                                          SCW Leiderdorp 

Comité Open Monumentendagen Studio DWARS 

Drumfanfare Tamarco    SPAR Museum 

Fotoclub Daguerre Stichting Comité Doesbrug 

Gemengd koor Appassionato                                                                             Stichting Kunst in de Heemtuin 

Het Muziekcollectief Stichting Leiderdorps Museum                                                                         

Jeugdtheaterhuis Leiderdorp                                                                          
Stichting Muziekonderwijs 
Leiderdorp 

Jeugdsymphonieorkest Rijnstreek 
Stichting Vrienden van het Oude 
Dorp 

Kreatief Danscentrum Leiderdorp Theaterplaats 

Kunstkring Leiderdorp Theater Toverlei                                                                                     

Leiderdorps Kamerkoor                                                                                Vocaal Ensemble Pur Sang 

Leiderdorps Kamerorkest Vocaal Kwartet Sine Nomine 

Leiderdorpse Volksuniversiteit                                                                       Vocaal Ensemble Allegria 

 
 
 
 
 



12 

3.2 De focus van het nieuwe cultuurbeleid 
 
Op basis van bovenstaande hanteren we de komende pijlers voor het 
cultuurbeleid 2016-2019.  

1. Cultuurparticipatie als middel: we bieden kansen voor innovatie 
op het gebied van cultuur en welzijn. De gemeente is hierin 
faciliterend en regisserend, graag brengen wij partijen met elkaar 
in contact. 

2. We verlengen de deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit en 
verwachten structurele samenwerkingsafspraken tussen het 
primair onderwijs en culturele instellingen voor het bieden van 
een doorlopende leerlijn cultuureducatie aan 
basisschoolleerlingen. De gemeente zal hiertoe de deelnemers 
van het cultuureducatie programma uitnodigen. 

3. We willen op basis van de wet en de mogelijkheden in Leiderdorp 
toewerken naar een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening. 
Dit doen we in goed overleg met de bibliotheek. We wilen dit 
samen met de bibliotheek vormgeven. 

4. De inzet op de zichtbaarheid en bekendheid blijft gelijk. We 
verbeteren of vernieuwen van de website voor culturele 
activiteiten en gaan door met de bijeenkomsten van het 
cultuurnetwerk. De gemeente faciliteert dit. 

5. We verminderen de inzet voor beeldende kunst in de openbare 
ruimte. De subsidie aan Kunst in de Heemtuin voor de 
beeldententoonstelling wordt afgebouwd. We realiseren geen 
nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte, behalve als er sprake 
is van nieuwbouw en dit volledig binnen het project gedekt kan 
worden. Wel versterken we de informatie en communicatie over 
de kunst in de buitenruimte. Het onderhoud van de werken 
gebeurt structureel en op basis van een onderhoudscontract. 

 
 
 

3.1.1 Cultuurparticipatie als middel  
We stimuleren nieuwe initiatieven die zich richten op de verbinding 
tussen cultuur en welzijn via een jaarlijks kansenbudget. Twee keer per 
jaar organiseren we een Ideeëngenerator, een platformsessie waarbij 
projectideeën kunnen worden aangedragen en ontwikkeld. Dat is een 
actief faciliterende rol van de gemeente, waarbij organisaties worden 
uitgenodigd en uitgedaagd om met projectvoorstellen te komen. De 
kennis en betrokkenheid van het Cultuurnetwerk nemen we daar graag in 
mee. Organisaties die iets willen of zouden kunnen betekenen gaan met 
elkaar aan de slag en komen vraaggericht tot een kansrijk (incidenteel) 
project.  Het kansenbudget kan op lokaal of regionaal niveau ingezet 
worden, maar is ook een middel om aan te sluiten bij een landelijk 
initiatief. Voor deelname zal een minimaal aantal criteria worden 
opgesteld, zodat de grens tussen de verschillende beleidsvelden zo min 
mogelijk gevoeld wordt door de betrokken organisaties. De gemeente wil 
hierbij de ruimte bieden aan organisaties om zelf met voorstellen te 
komen. Gelijktijdig kan de gemeente initiërend zijn als het gaat om 
onderwerpen of doelgroepen waar de gemeente kansen voor ziet liggen.  
 

3.1.2 Cultuureducatie 
Binnenschoolse cultuureducatie is een speerpunt van het rijksbeleid. Via 
het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleert 
Leiderdorp dat scholen en culturele instellingen de leerlingen in aanraking 
brengen met cultuur, hen hierin scholen en via cultuureducatieve 
programma’s hun kennis van andere vakgebieden laten verbreden. De 
motivatie hierbij valt onder de noemer ‘jong geleerd is oud gedaan’. Hoe 
meer kinderen in aanraking komen met cultuur, hoe groter de kans dat zij 
later liefhebber worden of zelfs beoefenaar. Daarnaast draagt 
cultuureducatie bij aan cognitieve ontwikkeling. Er zijn onderzoeken 
waarin aangetoond wordt dat leerlingen die muziek maken of een 
instrument spelen ook hoger scoren op taal en rekenen. Via de regionale 
samenwerking tussen gemeenten, scholen én culturele instellingen wordt 
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invulling gegeven aan een doorlopende leerlijn. Hiertoe is in de regio een 
Referentiekader Cultuureducatie opgesteld, zie kader. 
 
Ook de komende jaren blijft de aandacht voor binnenschoolse 
cultuureducatie groot. Graag willen we dit samen met onze partners 
inbedden in het reguliere onderwijsprogramma. Door scholen nog meer 
te verbinden aan de (leer)doelen van het onderwijs moet cultuureducatie 
echt een vanzelfsprekend onderdeel van het programma worden. Scholen 
moeten wel de ruimte krijgen hun eigen programma samen te stellen op 
basis van een afgewogen keuze en leergerichte insteek. We overwegen 
hiertoe een convenant te sluiten met het onderwijs en de culturele 
organisaties. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is 
dat lokale organisaties met een cultuureducatief aanbod in het regionale 
programma kunnen worden opgenomen. 
 

Referentiekader Cultuureducatie 
In 2013 en 2014 is het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland 
ontwikkeld. Dit is een richtinggevend, inhoudelijk overzicht van de 
kennis, vaardigheden en attituden, tezamen competenties, waarvan 
basisscholen in deze regio het belangrijk vinden dat leerlingen die in hun 
culturele loopbaan ontwikkelen. Belangrijke competenties zijn: 
a. cultureel (zelf)bewustzijn/reflectief vermogen 
b. creatief vermogen 
c. receptief vermogen 
d. (re)productief vermogen 
Door de activiteiten van de eigen school én van culturele instellingen te 
koppelen aan (de ontwikkeling binnen) de competenties ontstaat een 
doorlopende leerlijn cultuureducatie.7 

 
 
 

                                                
7
 http://cultuureducatiegroep.nl/kwaliteit/referentiekader-cultuureducatie/  

3.1.3 Kansen voor de bibliotheek 
De Wsob duidt de rol van het college voor de toegang tot de bibliotheek 
voor de inwoners van de gemeente. De VNG geeft in de handreiking 
diverse kansen voor de bibliotheek van de toekomst. Een verbindende 
positie voor de bibliotheek in het sociale domein wordt als kans gezien. 
De bibliotheek zou zich actief op verschillende aandachtsgebieden 
moeten richten, zoals een bijdrage in het tegengaan van 
laaggeletterdheid. Daarnaast bieden ook de ontwikkelingen in het sociaal 
domein kansen voor een invulling door de bibliotheek op het gebied van 
informatie en ontmoeting, maar ook in het kader van preventie, 
participatie en zelfredzaamheid. 
 
De huidige bibliotheekvoorziening in Leiderdorp, een vestiging van BplusC 
in de Sterrentuin, is een basisbibliotheek. De vestiging is 23,5 uur per 
week geopend. Met ongeveer 6.000 leden bereikt de bibliotheek een 
groot deel van onze inwoners, hoewel een daling van het aantal leden 
zich ook in onze gemeente laat zien, een landelijke trend. Voor de 
financiering van de centrale inkoop van digitale content is voor de jaren 
2015-2018 een korting op het Gemeentefonds doorgevoerd. In 
Leiderdorp wordt dit reeds in mindering gebracht op de subsidie aan de 
bibliotheek. 
 
In de kadernota 2016-2019 is ten aanzien van de bibliotheekvoorziening 
een taakstelling van € 200.000,- per 2019 opgenomen. Om in te spelen op 
de maatschappelijke ontwikkelingen en over te gaan op een 
toekomstgerichte bibliotheekvoorziening, zal in 2016 en 2017 een 
Uitvoeringsplan bibliotheekvoorziening worden opgesteld en uitgevoerd. 
Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag: welk soort 
bibliotheekvoorziening wordt in Leiderdorp aangeboden? Hoe verbinden 
we de bibliotheek en de beleidsterreinen onderwijs, cultuureducatie en 
laaggeletterdheid? De gemeente zal de visie in samenwerking met de 
bibliotheek opstellen en inwoners benaderen voor consultatie. 
 

http://cultuureducatiegroep.nl/kwaliteit/referentiekader-cultuureducatie/
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3.1.4 Zichtbaarheid en bekendheid 
De gemeente faciliteert het netwerk en de website. Het cultuurnetwerk 
biedt culturele organisaties de kans elkaar te ontmoeten en 
samenwerkingen aan te gaan. De gemeente wil dit graag continueren, 
waarbij de organisatie van bijeenkomsten een verantwoordelijkheid is van 
de deelnemende organisaties. Via het netwerk kunnen ideeën worden 
aangedragen voor een innovatief project in pijler 1.  
 
Het Cultuurpunt vormt als website een digitale plek om activiteiten, 
voorstellingen, festivals en dergelijke te ontsluiten. Het is daarmee een 
kleinschalig soort uitagenda. We willen de site verbeteren waar nodig en 
verkennen de mogelijkheden het platform te verbreden. De gemeente wil 
het brede aanbod van recreatie beter in beeld brengen. Een website, 
vergelijkbaar met het Cultuurpunt, wordt voor recreatieactiviteiten als 
een kans gezien. Indien mogelijk wil de gemeente hier graag een brede 
website met een cultureel onderdeel voor vormgeven. Het blijft daarbij 
belangrijk dat deelnemende organisaties zelf beheerder kunnen zijn van 
de eigen pagina en activiteiten.  
 
Deelname aan landelijke initiatieven zoals Romeinenweek, Limeszomer, 
Archeologiedagen, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunst, 
Dag van het Park bieden kansen om de zichtbaarheid en bekendheid van 
cultuur in Leiderdorp te vergroten. Graag zouden wij de mogelijkheden 
tot deelname aan dergelijke initiatieven met het culturele veld verkennen. 
Dit kan in combinatie met het kansenbudget uit pijler 1.   
 

3.1.5 Kunst in de openbare ruimte 
Op basis van de nota Van Klei Naar Kunst is tot en met 2015 een groot 
aantal kunst- en cultuurprojecten in de openbare ruimte uitgevoerd. De 
realisatie van het kunstwerk Pleisterplaats bij nieuwbouwwijk De Plantage 
binnen het Limes-project betreft het laatste onderdeel hiervan. Nieuw 
werk op het gebied van kunst is op dit moment niet voorzien. Indien kunst 
een onderdeel is van een ruimtelijk of recreatief project zal hier – binnen 

de mogelijkheden van het project – invulling aan gegeven worden. Hier 
zijn momenteel geen investeringen in voorzien. Om die reden stellen we 
voor de Commissie Kunstzaken te ontbinden bij afloop van de huidige 
benoemingstermijnen.  
 
Stichting Kunst in de Heemtuin heeft sinds 2012 gewerkt aan het 
opbouwen van een eigen ‘plek’ in Leiderdorp. Zij hebben de organisatie 
van de jaarlijkse beeldenexpositie in de Heemtuin overgenomen van de 
gemeente en daarbij de verbinding gezocht met andere initiatieven, 
enthousiastelingen en organisaties in Leiderdorp. Inmiddels hebben zij 
een jaarlijkse expositie aangevuld met workshops, verdiepende lezingen 
en rondleidingen en doen zij mee aan verschillende activiteiten van 
andere organisaties. Hiermee draagt de stichting bij aan de diversiteit van 
het aanbod en moedigt zij verschillende doelgroepen, van jong tot oud, 
aan om kennis te nemen van kunst. De gemeentelijke subsidie vormde de 
grootste inkomstenbron voor de stichting. Het gemeentelijke 
subsidiebeleid stelt dat subsidie altijd aanvullend dient te zijn en dat 
subsidie wordt aangewend voor het bereiken van gemeentelijke 
maatschappelijke doelstellingen. Op basis van dit eerste uitgangspunt en 
in het licht van de noodzaak tot bezuinigen bouwen we de subsidie aan 
stichting Kunst in de Heemtuin af. De stichting wordt aangemoedigd om 
de komende jaren manieren te zoeken om de beeldenexpositie vanuit 
eigen middelen of met ondersteuning van derden te continueren. De 
gemeente ziet hier voor zichzelf geen structurele financierende taak in.  
In de scenario’s bij de Financiële Kadernota 2016-2019 is het 
bezuinigingsvoorstel als volgt opgenomen. De huidige subsidie van 
€15.000,- is nog beschikbaar voor 2016 en 2017, voor 2018 korten we dit 
met 50% en vooralsnog stoppen we per 2019 de subsidie volledig.  
 
De bestaande kunst blijven wij conform plan onderhouden. De vraag naar 
duiding van deze kunst in de openbare ruimte groeit, vandaar ook dat wij 
hier invulling aan geven met een communicatietraject, zowel digitaal als 
fysiek. We staan open voor het verkennen van de mogelijkheden om via 
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een beeldenbank systeem mogelijkheden tot ruil van kunstwerken met 
(regio)gemeenten te realiseren.



 

4. Financiën 
 
Voor uitvoering van het  cultuurbeleid is een kleine begroting beschikbaar, deels gevoed door de 
reserve kunst en cultuur. De komende jaren is hier, met een jaarlijkse dotatie van € 9.925,- een 
beperkt budget per jaar voor beschikbaar. 
 
 

Cultuurbeleid 2016 2017 2018 2019 

Begroting (op basis van 2015) 
    Cultuureducatie met Kwaliteit 14.688 14.688 14.688 14.688 

Kunstcommissie 6.257 6.257 0 0 

Heemtuin 15.000 15.000 7.500 0 

     Onttrekking reserve     

Reserve, start jaar (incl. dotatie lopend jaar) 25.893 16.318 11.243 11.668 

Kansbudget 7.500 7.500 5.000 5.000 

Communicatie -website 5.000 3.000 2.500 1.000 

Communicatie cultuurnetwerk 1.000 1.000 1.000 1.000 

Communicatie kunst in de openbare ruimte 5.000 0 0 0 

Burgerpanel 0 2.500 0 2.500 

Onvoorzien, overige 1.000 1.000 1.000 1.000 

     Totale onttrekking reserve 19.500 15.000 9.500 10.500 

Restant reserve   6.393  1.318  1.743  1.168 
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Oplegnotitie voor Forum en Raad Leiderdorp bespreking 

Toekomstvisie Leidse Regio 2027 

Oplegnotitie bij het Concept-Raadsvoorstel Toekomstvisie 2027 (op 28 juni 2016 door 

B&W Leiderdorp aangeboden aan de raad). 

Opgesteld door de Leiderdorpse leden van de Klankbordgroep Toekomstvisie Leidse Regio 

(Bob Vastenhoud Groen Links, Felix Stam CDA, Joyce van Reijn PvdA en Joey van Boxsel 

D66) samen met Ino Cooijmans (VVD) en Angelique Beekhuizen (LPL) m.m.v. Tineke 

Zantingh (griffier) en Arnoud Nierop (regiocoördinator). 

 

Inleiding 

Van de Leiderdorpse Raad wordt verwacht dat hij een zienswijze met daarin opmerkingen en 

tekstsuggesties aanlevert op de inhoud van de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 (verder aan 

te duiden als Toekomstvisie). Dit zal plaatsvinden op basis van het Politiek Forum op 5 

september. In de Raad van 12 september wordt beslist of de Raad kan instemmen met de 

geformuleerde zienswijze die wordt opgesteld naar aanleiding van de bespreking in het 

Forum. De formele vaststelling van de Toekomstvisie vindt plaats in oktober 2016. De raad 

besluit nu over de zienswijze op de concepttekst 

 

Deze oplegnotitie is bedoeld als handreiking voor deze discussie in het Politiek Forum.  

Daarnaast biedt het de fracties een handvat om intern het gesprek te voeren over de inhoud 

van de Toekomstvisie. Ook in de gemeenteraden van de andere vier gemeenten in de Leidse 

regio vindt een gesprek over de zienswijze op de Toekomstvisie plaats.  

De klankbordgroepleden herkennen de punten die zij namens Leiderdorp hebben ingebracht 

in deze Toekomstvisie. Er zijn vele momenten geweest waarop inbreng geleverd kon worden, 

ook door alle raadsleden. Daarom is het voorstel om de uiteindelijke tekst van de 

opmerkingen en suggesties vanuit Leiderdorp te beperken tot wezenlijke inhoudelijke punten. 

Daarbij  staat het iedere fractie vrij anders te denken over genoemde punten of eigen punten 

toe te voegen zodat een goede zienswijze vanuit Leiderdorp tot stand komt. De raad beslist 

over de finale tekst van de zienswijze. 

Opmerkingen en suggesties voor Leiderdorpse opmerkingen en suggesties bij de 

Toekomstvisie 

Geen toevoeging inhoudelijke samenwerkingspunten De voorbereidingsgroep is van mening 

dat de genoemde samenwerkingsonderwerpen punten zijn waarop zeker op Leidse regioschaal 

samengewerkt kan worden. Inhoudelijk gezien is daar geen reden toe andere voorstellen te 

doen, mede door de inbreng van de klankbordgroepleden en raadsleden tijdens het proces van 

opstellen van de Toekomstvisie. Wel is het van belang om in de Toekomstvisie de 

karakterisering van Leiderdorp meer “Leiderdorps” te maken. 

Kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten aanscherpen 

Het gevoelen bij de groep van opstellers was dat de beschrijving van Leiderdorp wat flets 

afstak bij de beschrijving van de andere gemeenten. Zonder een poging te doen de andere 
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beschrijvingen weer te overbluffen, wilden wij wel een nieuwe tekst met meer kleur op de 

wangen voorstellen: 

LEIDERDORP  

Al meer dan duizend jaar is Leiderdorp verbonden met de Oude Rijn en Leiden. Wie in 

Leiderdorp woont, doet dat in een rustige, groene en veilige omgeving, met een dorps 

karakter, binnen het stedelijk gebied van de Leidse regio. Door de ligging, pal naast de A4,is 

Leiderdorp ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en forensen. 

Bedrijventerrein de Baanderij, de W4 zone met de zorgboulevard, WOOON (het voormalige 

Meubelplein Leiderdorp) en de Winkelhof bieden hen alle faciliteiten, naast een breed en 

divers aanbod aan woningen. Het dorp en de omgeving bieden volop mogelijkheden voor 

sport en recreatie o.a. in de Boterhuispolder, de Munnikkenpolder,  in park de Houtkamp en 

de Bloemerd. Niet alleen de stad Leiden, maar ook omringende polders, de Kagerplassen en 

het Braassemmermeer liggen op fietsafstand. De vier monumentale molens en historische 

boerderijen op Leiderdorps grondgebied kenmerken de cultuurhistorie. Kortom, Leiderdorp 

nodigt uit tot actief buitenleven. 

 

 

de klankbordgroepleden uit Leiderdorp 

160825 
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Beslispunten 

1) De mening en eventuele op– en aanmerkingen van de Leiderdorpse raad over de concept 

Toekomstvisie Leidse regio 2027 “Kwaliteiten versterken & krachten verenigen” kenbaar te 

maken aan de stuurgroep van de Toekomstvisie Leidse regio, waarbij de concept Toekomstvisie 

de volgende hoofdlijnen kent: 

a. Kwaliteiten versterken en krachten verenigingen met als gezamenlijke ambitie karaktervolle 

groei 

b.   Zeven kwaliteiten van de Leidse regio die de gemeenten verder willen versterken en benutten: 

i. Kennisregio 

ii. Woon- en leefomgevingen van hoge kwaliteit 

iii. Hechte gemeenschappen  

iv. Eenheid in verscheidenheid 

v. Innovatief, ondernemend en internationaal 

vi. Strategische ligging 

vii. Eén stedelijk gebied 

c. Een beschrijving van kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten die gezamenlijk de regio 

versterken 

d. Karaktervolle groei als onze gezamenlijke ambitie en een middel om welvaart en welzijn van 

huidige en toekomstige inwoners te behouden en vergroten. 

e. Zeven aspecten van karaktervolle groei: 

i. De woningvoorraad groeit mee met de behoefte, te midden van groen 

ii. Regionale economie blijft werkgelegenheid en welvaart opstuwen 

iii. Verbeteringen in infrastructuur houden ons duurzaam bereikbaar en veilig  

iv. Als welvarende kennisregio lopen we voorop in duurzaamheid 

v. Onze woon- en leefomgeving helpt ons gezond en vitaal te blijven  

vi. Iedereen telt mee en doet mee in onze samenleving  

vii. Voorzieningen evolueren mee met de behoeften van inwoners in de regio  

f. De krachten verenigen door:  

i. De maatschappelijke kracht in de regio te benutten en te verbinden 

ii. De bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht te versterken  

g. Vooruitlopend op de gesprekken over de bestuurlijke vorm neemt de Leidse regio als vertrekpunt 

de volgende zeven uitgangspunten teneinde het vertrouwen in elkaar te versterken: 

i. Duidelijke, transparante en consistente besluitvorming met heldere procedures en participatie 

van belanghebbenden en benutten van het potentieel van de samenleving 

ii. Democratische legitimatie; altijd is voor iedereen duidelijk wie bevoegd is welke beslissingen te 

nemen 

iii. Besluiten nemen we doordacht en daadkrachtig, in gesprek met elkaar en met goed inzicht in de 
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belangen en behoeften van elkaar en van onze partners 

iv. De intensievere samenwerking is niet vrijblijvend 

v. De intensievere samenwerking vergroot daadkracht en slagkracht waarbij slim wordt gekeken 

hoe de bestuurlijke drukte terug te dringen 

vi. Het gedrag dat we tonen wordt gekenmerkt door o.a. respect tonen, eerst luisteren, fouten 

rechtzetten, loyaliteit tonen, duidelijkheid scheppen over verwachtingen, verantwoording 

afleggen, toezeggingen en afspraken nakomen.  

 vii. Thema’s die relevant zijn voor de gehele regio behandelen we met elkaar waardoor we 

inzicht krijgen in elkaars belangen, we dilemma’s kunnen delen en gezamenlijke 

oplossingsrichtingen kunnen verkennen.   
 

 

 

1 Inleiding 

Noot vooraf: Voor de zienswijze Toekomstvisie Leidse regio is een gezamenlijk raadsvoorstel 
gemaakt voor alle raden van de Leidse regio. 
 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hebben de voltallige colleges van B en W van de vijf 
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude elkaar vijf keer ontmoet 
in een regioconferentie. In de bijeenkomst in januari 2015 ontstond de wens om samen een 
gezamenlijke toekomstvisie te maken. In de hierop volgende bijeenkomst (april 2015) is op grond 
van een verkenning (“Op weg naar een regionale toekomstvisie”) besloten een stuurgroep in te 
stellen vanuit de vijf college van B en W, die sturing zou geven aan dit project. Deze stuurgroep is 
begin juni geïnstalleerd.  
 
Aanleiding voor deze visie is het feit dat in diverse toekomstvisies en coalitieakkoorden van deze 
vijf gemeenten de wens en het voornemen is benoemd om intensiever met de Leidse regio te 
willen samenwerken. Dit vanuit het uitgangspunt en de overtuiging dat door een krachtig 
gezamenlijk optreden als Leidse regiogemeenten de belangen van inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen in de regio beter kunnen worden bediend. En mede vanuit het 
inzicht dat de vijf gemeenten méér kunnen bereiken voor hun inwoners wanneer zij samen 
optrekken, en wanneer zij hun krachten verenigen met die van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke partners.  
 
Medio oktober 2015 is gestart met het project Toekomstvisie Leidse regio 2027 onder leiding van 
een externe projectleider en een externe voorzitter van de stuurgroep. Naast een projectgroep is 
er in november 2015 ook een klankbordgroep van raadsleden van de vijf gemeenteraden 
geformeerd. Deze klankbordgroep is net als de vijf colleges actief betrokken bij de totstandkoming 
van de toekomstvisie. Insteek van het project is door middel van een open en dynamisch proces en 
veel interactie met raadsleden, collegeleden en externe maatschappelijke en bestuurlijke 
stakeholders tot een gedragen Toekomstvisie Leidse regio 2027 te komen.  
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Doel was om een gezamenlijke visie op de toekomst van de Leidse regio te formuleren die richting 
geeft aan het bestuurlijk handelen in de regio. De insteek was om het perspectief van de 
verbinding met de samenleving te concretiseren. Met meer dan honderd mensen is gesproken, 
één-op-één en in groepen. Inwoners, studenten en scholieren, bedrijven, maatschappelijke 
instellingen, externe stakeholders, buurgemeenten. Deze gesprekken hebben geholpen om 
antwoord te krijgen op belangrijke vragen, zoals: Wat zijn uw ambities? Welke kansen, ambities en 
uitdagingen ziet u voor de Leidse regio? Wat ziet u als een goede koers voor de toekomst van onze 
regio? Wat verwacht de buitenwereld van samenwerking in de Leidse regio? Waarvoor is 
samenwerking nodig?  
 
Omdat De Leidse regio met vijf gemeenten, hun inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen één stedelijk gebied gebruiken, is samenwerking noodzakelijk. Die samenwerking wil 
de Leidse regio intensiveren. De bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht in de regio kan beter, 
blijkt uit gesprekken met inwoners, uit onderzoek en uit interviews met belangrijke partners. Ook 
hebben deze partners aangegeven waar kansen liggen dan wel urgentie is om als vijf gemeenten 
krachtiger samen op te trekken (zie bijlage 3). 
  
Deze toekomstvisie beschrijft de gezamenlijke ambitie voor de Leidse regio. Die ambitie is samen 
te vatten in “karaktervolle groei”: groei die kracht, karakter en kwaliteit van kleine 
gemeenschappen in de regio versterkt, en die ons tegelijkertijd in staat stelt de volledige potentie 
van de regio te benutten. Die groei begint met inzicht in onze uitgangssituatie. Daarvandaan 
werken we samen aan de grote opgaven voor de 21ste eeuw. Die opgaven, kansen en ambities 
liggen op het gebied van ruimte, wonen, economie, duurzaamheid en samenleving. Hieruit vloeien 
thema’s voor samenwerking voort die niet op zichzelf staan, maar onderling sterk met elkaar 
samenhangen en voor alle vijf de gemeenten van toepassing zijn, te weten te weten: de 
woningvoorraad groeit mee met de behoefte te midden van groen, regionale economie blijft 
werkgelegenheid en welvaart opstuwen, verbeteringen in infrastructuur houden ons duurzaam 
bereikbaar en veilig, als welvarende kennisregio lopen we voorop in duurzaamheid, onze woon- en 
leefomgeving helpt ons gezond en vitaal te blijven,  iedereen telt mee en doet mee in onze 
samenleving en voorzieningen evolueren mee met de behoeften van inwoners in de regio.  
 
Vooruitlopend op de gesprekken over de bestuurlijke vorm, welke in het najaar plaatsvinden, zijn 
als belangrijk onderdeel van de Toekomstvisie in deze fase zeven uitgangspunten geformuleerd als 
leidraad voor de samenwerking, te weten: consistente besluitvorming, democratische legitimatie, 
goed en doordacht met elkaar in gesprek en goed inzicht hebben in elkaars belangen, niet-
vrijblijvendheid, op een slimme manier de bestuurlijke drukte terugdringen door elkaars potentieel 
nog sterker te benutten en door meer als eenheid op te treden in grotere 
samenwerkingsverbanden, gedrag als rechtdoorzee, respect tonen en duidelijkheid scheppen over 
verwachtingen en toezeggingen en afspraken nakomen, de onderlinge verbondenheid en 
betrokkenheid van gemeentebesturen tot uiting laten komen in onze raads- en collegeagenda’s 
door thema’s die relevant zijn voor de hele regio met elkaar te behandelen en zodoende inzicht te 
krijgen in elkaars belangen.  
Om de intensievere samenwerking in de Leidse regio duurzaam succes te geven, investeren we 
duurzaam in vertrouwen met als vertrekpunt voorgaande zeven uitgangspunten.  
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Voordat de Toekomstvisie in besluitvorming wordt gebracht, heeft de klankbordgroep van de 
raden verzocht om een extra feedbackronde, waarbij de raden hun mening en eventuele op- of 
aanmerkingen over de concept Toekomstvisie kenbaar kunnen maken aan de stuurgroep van 
Toekomstvisie Leidse regio. Deze feedback (op- of aanmerkingen) wordt vervolgens door de 
klankbordgroep en stuurgroep besproken en op basis daarvan wordt de Toekomstvisie aangepast 
en bij de vijf gemeenteraden, via de colleges, in besluitvorming gebracht. Gegeven het a typische 
karakter van deze extra feedbackronde is ervoor gekozen de raden de gelegenheid te geven haar 
mening kenbaar te maken. De raden zijn vrij in de manier waarop men haar feedback aan de 
stuurgroep geeft. Dit kan maatwerk per gemeente zijn. Het gaat er vooral om dat de raden in de 
gelegenheid zijn om, voordat de Toekomstvisie in besluitvorming wordt gebracht, haar mening en 
eventuele op- of aanmerkingen te geven zodat daar kennis van kan worden genomen en op basis 
daarvan kan worden bepaald of en zo ja hoe de toekomstvisie kan worden aangepast zodat zij op 
een groot draagvlak kan rekenen.    
 

2 Beoogd effect 

De gemeenteraden in de gelegenheid stellen hun mening en eventuele op- en aanmerkingen ten 
aanzien van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 kenbaar te maken teneinde het draagvlak ten 
aanzien van de toekomstvisie en de betrokkenheid van de raad te vergroten waardoor in oktober 
2016 een breed gedragen Toekomstvisie kan worden vastgesteld. 
 

3 Argumenten 

1.1 Op verzoek van de klankbordgroep van raadsleden is besloten dat gemeenteraden hun mening 
kunnen geven over de conceptversie van de Toekomstvisie, zodat deze input mee kan worden 
gegeven aan de stuurgroep. 
Alvorens de toekomstvisie ter vaststelling wordt geagendeerd is er de mogelijkheid om aan te 
geven wat men van de toekomstvisie vindt en eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken 
aan de stuurgroep.  
 
1.2 Voldoen aan de wens om de raad te betrekken 
Bij de Toekomstvisie Leidse regio is een Klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de 
gemeenteraden van de vijf gemeenten betrokken. Deze klankbordgroep is diverse malen zowel 
apart als samen met de stuurgroep bij elkaar geweest en heeft actief meegedacht over de 
inhoudelijke thema’s en gewenste ontwikkelrichting van de Leidse regio en daarmee de 
totstandkoming van de concept toekomstvisie.  
In mei 2016 is er ook een ronde langs alle raden afzonderlijk geweest waar over de toekomstvisie, 
de gewenste ontwikkelrichting en de afzonderlijke thema’s en bestuurlijke randvoorwaarden is 
gesproken. Ook zijn er drie interactieve symposia voor alle raden en colleges gezamenlijk 
georganiseerd waarvoor alle gemeenteraden van de Leidse regio zijn uitgenodigd. De opkomst 
tijdens deze bijeenkomsten was groot.  
De wens van de klankbordgroep is de hele raad de mogelijkheid te geven om desgewenst nog op – 
of aanmerkingen kenbaar te maken ten aanzien van concept Toekomstvisie. 
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1.3 Voldoen aan de wens van de klankbordgroep om een extra feedbackronde van de raden te 
creëren  
De wens van de klankbordgroep is de hele raad de mogelijkheid te geven om desgewenst nog op – 
of aanmerkingen over de concept Toekomstvisie kenbaar te maken aan de stuurgroep van de 
Toekomstvisie Leidse regio.  
Voordat de Toekomstvisie in besluitvorming wordt gebracht, heeft de klankbordgroep van de 
raden verzocht om een extra feedbackronde, waarbij de raden hun mening en eventuele op- of 
aanmerkingen over de concept Toekomstvisie kenbaar kunnen maken aan de stuurgroep van 
Toekomstvisie Leidse regio. Deze feedback (op- of aanmerkingen) wordt vervolgens door de 
klankbordgroep en stuurgroep besproken en op basis daarvan wordt de Toekomstvisie aangepast 
en bij de vijf gemeenteraden, via de colleges, in besluitvorming gebracht.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De mogelijkheid om op –of aanmerkingen kenbaar te maken is bedoeld om invloed uit te oefenen 
op de Toekomstvisie Leidse Regio. Of exact tegemoetgekomen kan worden aan de eventuele 
verzoeken, is niet zeker. Dit hangt af van de inbreng en in hoeverre deze inbreng van de vijf 
gemeenten in lijn zijn met elkaar. Door de inbreng vanuit de vijf gemeenteraden met de 
klankbordgroep en stuurgroep voor te bespreken en na te bespreken, is het streven zoveel 
mogelijk aan de eventuele op- en aanmerkingen tegemoet te kunnen komen.  
 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Participatie 
Er zijn meer dan honderd personen uit de “buitenwereld” gesproken, zoals scholieren en 
studenten, vertegenwoordigers van lokale belangenorganisaties, zgn. “frisdenkers”, verbonden 
partijen, omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van grote bedrijven en instellingen uit de 
Leidse regio etc. (zie tevens bijlage “Terugkoppeling Buitenwereld”) 
 
Communicatie 
De toekomstvisie wordt zowel op de gemeentelijke websites als op de projectwebsite geplaatst 
www.leidseregio2027.nl   Deze toekomstvisie wordt ook ter informatie gestuurd aan iedereen die 
de afgelopen maanden aan de totstandkoming van deze visie heeft bijgedragen, input heeft 
geleverd. N.a.v. het verschijnen van de toekomstvisie wordt de pers begin juli uitgenodigd voor 
een persgesprek, waarbij een of twee leden van de stuurgroep en/of klankbordgroep een 
toelichting kunnen geven en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Vanzelfsprekend wordt de 
toekomstvisie ook intern gecommuniceerd. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Na vaststelling van deze toekomstvisie gaan de 
vijf gemeentebesturen in de Leidse regio zich buigen over de bestuurlijke vorm voor hun 

http://www.leidseregio2027.nl/
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samenwerking en de financiering daarvan. Bij de verdere uitwerking van de vorm en het vervolg 
zijn er financiële consequenties binnen de beleids- en uitvoeringsprogramma’s. Dat inzicht volgt na 
de uitwerking van de samenwerkingsvorm. Daarmee zal in oktober/november worden gestart. 
 

8  Uitvoering 

Na het kenbaar maken van de mening van de raad, al dan niet vergezeld van op- of 
aanmerkingen over de concept Toekomstvisie Leidse regio zal een bijgewerkte versie ter 
vaststelling aan de raden van de Leidse regio worden aangeboden. De Toekomstvisie Leidse regio 
kan in een later stadium bestuurlijke, organisatorische en financiële consequenties met zich 
meebrengen. Na vaststelling van deze toekomstvisie gaan de vijf gemeentebesturen in de Leidse 
regio zich buigen over de bestuurlijke vorm voor hun samenwerking en de financiering daarvan. 
De klankbordgroep heeft aangegeven ook in deze fase weer een actieve rol te willen vervullen en 
nauw betrokken te willen zijn bij verkenning en uitwerking van diverse vormen. De uiteindelijk te 
kiezen vorm moet vanzelfsprekend passen bij de ambities in deze toekomstvisie, maar ook bij de 
ambities die de vijf gemeenten afzonderlijk hebben, bij de rol die zij voor zichzelf zien weggelegd 
in de lokale samenleving, bij hun financiële mogelijkheden en hun uitvoeringscapaciteit.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Toekomstvisie Leidse regio 2027,   Kwaliteiten versterken & krachten verenigen 
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“De Leidse regio heeft alles in 
zich om zich met allure te blijven 
ontwikkelen als dynamische, 
aantrekkelijke en welvarende 
regio in de 21ste eeuw.” 

2



Karaktervolle groei 
in onze Leidse regio 
Samenvatting

“Kwaliteiten versterken en krachten verenigen”, 

dat is de titel van deze gezamenlijke toekomstvisie 

van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 

Voorschoten en Zoeterwoude . Aanleiding voor deze 

visie is het inzicht dat deze vijf gemeenten méér 

kunnen bereiken voor hun inwoners wanneer zij 

samen optrekken, en wanneer zij hun krachten 

verenigen met die van burgers, bedrijven en 

maatschappelijke partners . Ook kunnen zij met 

elkaar en met hun partners méér power geven aan 

de bijzondere kwaliteiten van de regio, zoals de 

historische universiteitsstad met een internationale 

topcampus voor “life sciences and health”, de 

hechte gemeenschappen, het cultureel erfgoed en 

de stedelijke voorzieningen die nieuwe bewoners, 

bezoekers en bedrijven aantrekken, de hoge 

woonkwaliteit, de landschappen en het vele groen 

die de regio omringen . 

De Leidse regio heeft alles in zich om zich met 
allure te blijven ontwikkelen als dynamische, 
aantrekkelijke en welvarende regio in de 21ste 
eeuw. Maar dat vergt wel dat we die toekomst 
met ambitie tegemoet treden, dat we niet 
afwachten maar zelf het roer in handen 
nemen, dat we niet omzien hoe de wereld 
verandert maar zelfbewust onze kwaliteiten 
versterken. 

Omdat we met vijf gemeenten, hun inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke instellingen 

één stedelijk gebied vormen, is samenwerking 

noodzakelijk . Die samenwerking willen we 

intensiveren . En daar is ook reden toe . De bestuurlijke 

slagkracht en realisatiekracht in de regio kan beter, 

blijkt uit gesprekken met inwoners, uit onderzoek en 

uit interviews met belangrijke partners . Zij roepen 

ons op om onze krachten te verenigen en onze 

kwaliteiten te versterken . En aan die oproep geven wij 

gehoor . 

Deze toekomstvisie beschrijft onze ambitie voor 

de Leidse regio . Die ambitie is samen te vatten in 

“karaktervolle groei”: groei die kracht, karakter en 

kwaliteit van kleine gemeenschappen in de regio 

versterkt, en die ons tegelijkertijd in staat stelt de 

volledige potentie van de regio te benutten . Die 

groei begint met inzicht in onze uitgangssituatie . 

Daarvandaan werken we samen aan de grote 

opgaven voor de 21ste eeuw . Die opgaven, kansen 

en ambities liggen op het gebied van ruimte, 

wonen, economie, duurzaamheid en samenleving . 

Hieruit vloeien thema’s voor samenwerking voort 

die niet op zichzelf staan, maar onderling sterk 

met elkaar samenhangen . En waarmee we dus in 

gezamenlijkheid aan de slag gaan . 

In de komende jaren zullen de gemeenteraden en 

colleges van B en W elkaar intensiever opzoeken . 

Samen met inwoners, vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 

werken de gemeentebesturen aan karaktervolle groei 

en aan het realiseren van maatschappelijke opgaven . 

“Kwaliteiten versterken en krachten verenigen” is 

daarbij onze leidraad: positief, met elan en altijd met 

een open houding naar nieuwe ideeën, nieuwkomers 

en innovatie . 
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Voorwoord
samen sterker
Ruim 200 duizend inwoners, verspreid over een oud-

hollandse stad en vier aangrenzende dorpen, waar 

het goed wonen is, met tientallen buurten en wijken 

die elk een eigen karakter hebben, en die gezamenlijk 

één stedelijk gebied vormen, waar mensen wonen, 

werken, leren, recreëren, vertoeven en leven, dát is de 

Leidse regio . 

Hoe kunnen we de kwaliteit van ons gezamenlijke 

stedelijk gebied verder benutten en versterken? Hoe 

zorgen we ervoor dat we over 20 of 30 jaar nog steeds 

hoog scoren in ranglijsten van beste plekken om te 

wonen, te werken en te ondernemen? Hoe kunnen 

we de historische dorpskernen en het groen in en 

om het stedelijk gebied nog beter tot hun recht laten 

komen? En hoe gaan we om met nieuwe opgaven 

voor lokale overheden? 

Na de decentralisaties in het sociale domein gaat ook 

de wetgeving in het ruimtelijke domein volledig op de 

schop, met de invoering van de Omgevingswet . Bo-

vendien blijft de rijksoverheid gemeenten financiële 

kortingen opleggen . Verder krijgen we te maken met 

toenemende vergrijzing, met internationalisering, 

digitalisering en flexibilisering die werkgelegenheid 

voor middengroepen onder druk zetten, met klimaat-

verandering, met toenemende behoefte om CO2-uit-

stoot fors te reduceren, met afnemende biodiversiteit 

in de wereld en met uitputting van bodemschatten 

en andere grondstoffen . Met deze vragen en opgaven 

startten de colleges en gemeenteraden van Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude 

in 2015 een traject dat uiteindelijk heeft geleid tot 

deze gezamenlijke toekomstvisie . 

OM DEZE VRAGEN VAN EEN KRACHTIG ANTWOORD 

TE VOORZIEN WILLEN DE RADEN EN COLLEGES VAN 

DE GEMEENTEN IN DE LEIDSE REGIO HUN KRACHTEN 

VERENIGEN MET DIE VAN INWONERS, BEDRIJVEN EN 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES. 

Dat vergt intensivering van samenwerking . In deze 

toekomstvisie markeren we daarvoor onze gezamen-

lijke ambitie . 

Deze Toekomstvisie 2027 is tot stand gekomen na 

vele gesprekken tussen raadsleden, wethouders, 

burgemeesters en inwoners uit de regio . Daaraan 

hebben ook veel niet-politici meegedaan, zoals onder-

nemers, studenten, scholieren en vertegenwoordigers 

van bedrijven, instellingen en brancheorganisaties . 

En – niet te vergeten – er is met partners gesproken 

van buiten ons gebied . Samen vormden zij voor ons 

“de buitenwereld” . Onze gesprekspartners uit die 

buitenwereld kwamen vrijwel allemaal met hetzelfde 

advies: versterk je kwaliteiten en verenig de krachten . 

Uit onze rondgang langs “de buitenwereld” is 
gebleken dat heel veel mensen, bedrijven en 
organisaties voor realisatie van hun ambities 
afhankelijk zijn van de gemeenten in de Leid-
se regio, en dat zij er behoefte aan hebben dat 
de gemeenten in de Leidse regio intensiever 
en meer eenduidig gezamenlijk optreden. 

In termen van werkgelegenheid en voorzieningen is 

dit gebied niet alleen van belang voor de inwoners 

en bezoekers van dit gebied, maar ook voor zijn 

omgeving, zowel voor hoger- als voor minder hoog 

opgeleide mensen . Daarom beoogt deze toekomstvi-

sie onder meer om letterlijk en figuurlijk meer ruimte 

te laten voor eigen en vernieuwende initiatieven van 

inwoners, bedrijven en instellingen . Zo kan er verder 

worden gebouwd - met behoud van traditionele ken-

merken en waarden die wonen, werken en verblijven 

in dit gebied al eeuwenlang zo aantrekkelijk maken - 

aan een toekomst waarvan de contouren en invulling 

nu minder vast kunnen worden getekend als vroeger 

wel werd verondersteld . Bij de voorbereiding van deze 

toekomstvisie is door onze “buitenwereld” nadrukke-

lijk om die ruimte gevraagd, zowel in onze bestuurlij-

ke houding en gedrag als in fysieke zin . 

De raden en colleges van de vijf samenwerkende 

"Hoe kunnen we de kwaliteit 
van ons gezamenlijke stede-
lijk gebied verder benutten en 
versterken?"
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gemeenten in de Leidse Regio herkennen zich in het 

belang en de noodzaak om intensiever samen te 

werken . Aansluitend aan de vaststelling van deze 

toekomstvisie doen de vijf gemeenten daarom een 

uitspraak over de wijze waarop zij hun samenwerking 

intensiveren en niet-vrijblijvend aan de slag gaan met 

de opgaven uit deze Toekomstvisie, met de strate-

gische agenda uit deze visie, en met de financiële 

middelen die daarvoor nodig zijn . 

In de afgelopen maanden hebben we de behoeften 

van de buitenwereld beter leren kennen, we hebben 

onze regio beter leren kennen en raadsleden uit onze 

regio hebben elkáár beter leren kennen . We hebben 

serieuze gesprekken gevoerd en met elkaar gelachen . 

We kennen elkaars ambities, behoeften en belangen 

nu beter, en we kunnen ons daarin nu beter verplaat-

sen . Dat biedt een goede basis voor intensivering 

van onze onderlinge bestuurlijke samenwerking en 

voor onze samenwerking met maatschappelijke en 

bestuurlijke partners binnen en buiten ons gebied . 

We gaan de komende jaren actief aan de slag met 

de opgaven, uitdagingen, kansen en ambities van 

en voor de regio . Daarbij is de kern: “Kwaliteiten ver-

sterken en krachten verenigen” . Karaktervolle groei is 

onze gezamenlijke ambitie . 

RELATIE MET OMGEVINGSVISIE “HART VAN HOLLAND”  

EN ANDERE VISIEDOCUMENTEN

Met deze Toekomstvisie 2027 willen de gemeenten in de Leidse regio komen tot niet-vrijblijvende afspraken 

over intensievere samenwerking, gebaseerd op een scherp beeld van de identiteit van het gebied en op gedeelde 

opgaven, kansen en ambities, uitmondend in een strategische agenda . Naast deze toekomstvisie hebben deze 

gemeenten ook visiedocumenten met een sterk inhoudelijke of sectorale basis, zoals Economie071, de retailvisie 

en de nog vast te stellen Omgevingsvisie “Hart van Holland” . Dit laatste document is een gezamenlijk product 

van de vijf gemeenten in de Leidse regio en de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Wassenaar en Kaag en 

Braassem . 

Deze Toekomstvisie 2027 legt de basis voor versterking van de samenwerking in de Leidse regio, zodat de opga-

ven en activiteiten uit sectorale visies met verenigde krachten uitgevoerd kunnen worden, in goede samenwer-

king met partners binnen en buiten de regio . Ook leggen we hiermee een basis om in het komende decennium 

met elkaar beter te kunnen inspelen op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen van morgen en 

overmorgen . 

VERDER LEZEN: 

Analysedocument “Naar een scherpere 
blik op de Leidse regio” 
http://www.leidseregio2027.nl/assets/
pdf1_8914.pdf 
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Zeven kwaliteiten 
van de regio

Kwaliteiten die we versterken 
Als inwoners van de Leidse regio weten we: “Dit is misschien wel de aantrekkelijkste regio van Holland .” Onze 

regio leeft, bruist en zindert . Het is er geweldig wonen, werken, leren, recreëren, ondernemen en vertoeven . Wat 

maakt dat we zo trots zijn op onze regio? Eigenlijk is dat teveel om op te noemen . Als we ons beperken tot de 

belangrijkste kwaliteiten, komen we uit op zeven kenmerken, die we hieronder toelichten . 

KENNISREGIO

Wij zijn een echte kennisregio . Kennis heeft 
ons een rijke cultuur en historie opgeleverd en 
kennis bepaalt nog altijd ons karakter . Veel van 
die kennis, bijvoorbeeld op het terrein van life 
sciences & health, komt voort uit de Universiteit 
Leiden, met het Bio Science Park als topcampus 
en musea als Naturalis, Corpus, Volkenkunde, 
Oudheden en Boerhaave als iconen . 

Al eeuwenlang maken we inventief ruimte voor 
(en experimenteren we met) nieuwe kennis . 
Daardoor trekt onze regio tienduizenden stu-
denten, wetenschappers en onderzoekers, van 
heinde en verre . Dat is een bron van werkgele-
genheid, welvaart en welzijn voor de gebruikers 
van onze regio en velen daarbuiten . 

WOON- EN LEEFOMGEVING  
VAN HOGE KWALITEIT

Al jarenlang scoren twee gemeenten uit de 
Leidse regio top10-posities in nationale ranglijs-
ten van meest aantrekkelijke woongemeenten: 
Oegstgeest en Voorschoten . Ook Zoeterwoude 
is uitzonderlijk: een hecht dorp te midden van 
weiden in het Groene Hart . Alle dorpen hebben 
aantrekkelijke kernen, omgeven door prachtige 
landschappen, met veel groen, goed bereikbaar 
en met de allure van grootstedelijke voorzie-
ningen van Leiden ( cultuur, onderwijs, winkels, 
horeca en binnenstad) om de hoek . 

HECHTE GEMEENSCHAPPEN

Of je nu het dorpsfeest van Zoeterwoude 
bezoekt, de Koningsdag in Leiderdorp, de 
paardenmarkt in Voorschoten, Bevrijdingsdag 
in Oegstgeest of 3 oktober in Leiden, je zult 
telkens merken dat je jezelf begeeft in een 
hechte gemeenschap . In de buurten en wijken is 
van alles te beleven . Onze inwoners ontplooien 
allerlei activiteiten, met buren, met buurtgeno-
ten en met anderen . Dat is te zien op scholen, bij 
verenigingen, in festivals, tijdens evenementen 
en in de grote betrokkenheid die inwoners tonen 
met het wel en wee van hun buurt, hun dorp en 
de stad . 

#1

#2

#3
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EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Een schat aan cultureel erfgoed, een histori-
sche binnenstad met vele grachten en singels, 
dorpskernen met charme, nieuwbouwwijken, 
veel cultuur, gevarieerde landschappen en volop 
groen: de verscheidenheid van onze regio is een 
waarde die we koesteren . Het dagelijks leven 
in Zoeterwoude-Dorp verloopt anders dan het 
dagelijks leven in het Stationsgebied van Leiden, 
de woonomgeving van Leiderdorp is anders 
dan die van Oegstgeest en het winkelaanbod 
van Voorschoten is anders dan de Luifelbaan . 
De Leidse regio zit vol verschil en variatie, met 
unieke kwaliteiten in iedere gemeente, met ver-
schillende typen mensen en verschillende typen 
bedrijvigheid . In sociaal en cultureel opzicht is er 
voor alle leeftijdsklassen van alles te beleven . 

INNOVATIEF, ONDERNEMEND  
EN INTERNATIONAAL

Clusius, Von Siebold, Van Doesburg, Van der Valk, 
Heineken en Armin van Buuren: onze regio heeft 
altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend 
op mensen die graag innovatief, ondernemend 
en internationaal opereren, in de wetenschap, 
de kunsten en de maatschappij . Dat is niet voor 
niks . We bieden graag ruimte aan innovatie, 
we gaan graag ondernemend te werk en we 
realiseren ons altijd dat er buiten de grenzen van 
onze regio nog een hele wereld ligt, waarmee 
we graag relaties aanknopen . Met ons cultureel 
erfgoed en onze stedelijke voorzieningen trek-
ken we nieuwe bewoners, bezoekers en congres-
sen aan . Net zoals de prettige leefomgeving met 
goede voorzieningen en internationale scholen 
in de dorpen veel expats (zoals internationale 
onderzoekers en bedrijven) aantrekken . 

STRATEGISCHE LIGGING

Een regio kan geen geografische ligging kiezen; 
een gunstige ligging heb je of je hebt ‘m niet . 
Wij hebben geluk . De ligging van de Leidse regio 
is héél gunstig: midden in de Randstad, tussen 
Amsterdam en Rotterdam-Den Haag, vlak bij 
Schiphol en met goede verbindingen per trein 
en auto . En wat ook nog eens bijzonder prettig 
is: we liggen vlak bij het strand en te midden 
van prachtige Hollandse landschappen die je 
gemakkelijk op de fiets kunt bezoeken (bollen, 
plassen, Groene hart, landgoederen) . We zouden 
bijna zeggen: beter kun je het niet kiezen!

EÉN STEDELIJK GEBIED

Als je vanuit de ruimte een time-lapse film 
zou kunnen maken van de ontwikkeling van 
de Leidse regio in de afgelopen 800 jaar, zou je 
daarop iets bijzonders zien . Zo’n 700 jaar zou de 
regio min of meer hetzelfde blijven: een centrale 
stad omgeven door weilanden, met verspreid in 
de regio kleine dorpen . In de laatste eeuw zie je 
echter een ingrijpende verandering: de dorpen 
en de stad groeien razendsnel naar elkaar toe . 
Natuurlijke afbakeningen tussen de gemeenten 
zijn er tegenwoordig nauwelijks meer . 

Voor inwoners, bedrijven en bezoekers functio-
neert de regio als een samenhangend stedelijk 
gebied . Inwoners van Leiden ontlenen waarde 
aan de toegankelijkheid en recreatieve routes 
van het plassengebied en het Groene Hart . Voor 
bedrijven is Leiden aantrekkelijker als vesti-
gingslocatie dankzij het prettige wonen in de 
dorpen rondom de stad . En omgekeerd geldt iets 
soortgelijks: wonen en werken in Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten of Zoeterwoude is 
prettiger door de nabijheid van Leiden, met al 
haar centrumvoorzieningen . 

#5

#4

#6

#7
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In de komende jaren staat er veel te gebeuren dat onze kwaliteiten versterkt, en dat het leven in onze regio nog 

aangenamer maakt . Zo gaat nu op allerlei plaatsen de schop in de grond, onder meer om de bereikbaarheid 

te verbeteren . Er wordt voor ruim een miljard euro geïnvesteerd in de aanleg van de Rijnlandroute, HOV-

verbindingen, ondergrondse parkeergarages en aanpassingen aan de “Leidse ring” . Andere beeldbepalende 

projecten voor de regio zijn onder meer de verdere uitbreiding en versterking van het Leiden Bio Science Park 

met veel innovatieve bedrijvigheid (van 17 .000 naar 27 .000 banen in de komende tien jaar), nieuwbouw van de 

Humanities Campus van de Universiteit Leiden, de aanleg van het Singelpark (misschien wel Neerlands’ mooiste 

voorbeeld van een burgerinitiatief uit de afgelopen 10 jaar), verbouwing van musea (Naturalis, Lakenhal en 

Boerhaave), de opening van de Ikea-vestiging in Leiderdorp en verbetering van recreatieve routes door de Leidse 

ommelanden . Bovendien hebben we in de komende jaren de gelegenheid om echt ons eigen stempel te drukken 

op sociale voorzieningen (Participatiewet, WMO, Jeugdzorg), op een manier die past bij onze regio .

Kwaliteiten van 
de afzonderlijke 
gemeenten
De kracht van de regio zit ‘m ook in de diversiteit, 

waardoor de vijf gemeenten elkaar aanvullen . De 

regionale samenwerking versterkt en accentueert 

de lokale identiteit en belangen en leidt ertoe dat de 

sterke punten van iedere afzonderlijke gemeente nog 

sterker worden . Door de gemeenschappelijkheid te 

versterken komt de eigenheid van iedere gemeente 

nog beter uit de verf . 

 LEIDEN

Leiden (“Stad van ontdekkingen”) is een 

internationaal georiënteerde kennisstad met een 

rijke cultuur en historie . Leiden staat wijd en zijd 

bekend om haar universiteit en Bio Science Park . 

Al eeuwenlang worden in Leiden baanbrekende 

wetenschappelijke ontdekkingen gedaan . Ook is 

Leiden met bijna drieduizend monumenten een van 

de voornaamste monumentensteden van ons land . 

Leiden is de stad met de hoogste museumdichtheid, 

de oudste schouwburg en een zeer goede 

infrastructuur op het gebied van erfgoed . Voor 

inwoners en bezoekers is Leiden een compacte stad 

met veel studenten en een breed scala aan stedelijke 

voorzieningen, vooral in de historische binnenstad . 

Dit draagt bij aan het prettige woonklimaat in de 

regio . Dankzij haar ligging, centraal in de Randstad, 

en te midden van water en groen en vlak bij Schiphol, 

is Leiden een aantrekkelijke uitvalsbasis voor 

bedrijven en inwoners met de Randstad en de rest 

van de wereld als werkterrein .
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 LEIDERDORP

Al meer dan duizend jaar is Leiderdorp verbonden 

met de Oude Rijn en Leiden . Wie in Leiderdorp 

woont, doet dat in een rustige, groene en veilige 

woonomgeving, met een dorps karakter, binnen het 

stedelijke gebied van de Leidse regio . Door de ligging, 

pal langs de A4, is Leiderdorp ook een aantrekkelijke 

vestigingsplek voor bedrijven en forensen . Het dorp 

en de omgeving bieden volop mogelijkheden voor 

sport en recreatie . Niet alleen de stad Leiden, maar 

ook polders en plassen liggen op fietsafstand, met 

vier monumentale poldermolens op Leiderdorps 

grondgebied . Kortom, Leiderdorp nodigt uit tot actief 

buiten leven .

 OEGSTGEEST

Lommerrijke straten en lanen, statige panden in het 

groen, een prettig woon- en leefklimaat, een dorps 

karakter en stedelijke vitaliteit, dat is Oegstgeest . 

Het dorp ligt centraal in de Randstad, is goed 

bereikbaar en vormt aan de ene kant de poort naar 

de stad en aan de andere kant de poort naar de 

duin- en bollenstreek en de natuurlijke verbinding 

naar de kust en het strand . Oegstgeest heeft een 

bloeiend en actief verenigingsleven, een goed en 

gevarieerd (speciaal) onderwijsaanbod en goede 

voorzieningen, zoals winkelcentrum Lange Voort en 

de luxe Kempenaerstraat (“de PC Hooft van de regio”) . 

Het dorp is gastvrij . Mensen “van buiten” voelen 

zich er snel thuis . Oegstgeest oefent dan ook een 

grote aantrekkingskracht uit op forensen en expat-

gezinnen . Dat is niet verwonderlijk; in 2014 werd 

Oegstgeest door De Telegraaf uitgeroepen tot beste 

woongemeente van Nederland . 

 VOORSCHOTEN

Een bruisend dorp aan de Vliet, tussen Leiden 

en Den Haag, waar het goed wonen is, met veel 

evenementen, te midden van landgoederen, 

buitenplaatsen en weidegebieden: zo kennen 

Voorschotenaren hun dorp . Bezoekers herkennen 

Voorschoten onder meer aan kasteel Duivenvoorde 

in het zuiden, aan de gezellige Voorstraat en 

Schoolstraat in het centrum, en aan de voormalige 

zilverfabriek van Van Kempen en Begeer in het 

noorden . Het groen, de goede voorzieningen en 

de nabijheid van Leiden én Den Haag dragen bij 

aan de aantrekkingskracht, zowel voor mensen 

uit de buurt als voor expats . The British School 

is daarbij ook een belangrijke factor, net als de 

saamhorigheid, de openheid, de tophoreca, goed 

bereikbare bedrijventerreinen en het vitaliteitscluster, 

met verscheidene medische klinieken . Hiermee 

staat Voorschoten al jaren aaneen in de top10 van 

aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland .

 

 ZOETERWOUDE

Zoeterwoude is sociaal, ondernemend, weids 

en groen . Zoeterwoude ligt vlak bij de stad en 

heeft de unieke kwaliteiten behouden van het 

veenweidelandschap, onderdeel van het Groene 

Hart . Agrarische productie gaat hand in hand met 

de beleving van de groene omgeving . Zoeterwoude 

heeft ook een sterk economisch profiel . Het aantal 

banen per 100 inwoners is twee keer zo groot als 

gemiddeld in de regio . Bedrijventerrein Grote Polder 

en winkelgebied Rijneke Boulevard behoren samen 

met de vestiging van Heineken tot de top van de 

regio . De onderlinge betrokkenheid van inwoners, 

organisaties, ondernemers en de gemeente leidt tot 

initiatieven die gericht zijn op het organiseren van 

evenementen, tot inspiratie en daadwerkelijke zorg 

voor elkaar . De laatste jaren neemt duurzaamheid 

een belangrijke plaats in bij de samenwerking tussen 

gemeente, bedrijven én inwoners .
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Karaktervolle groei  
in onze Leidse regio: 
dat is de ambitie
De Leidse regio heeft een uniek karakter, dat we 

telkens weer versterken, en waar we – binnen de 

grenzen van onze ruimtelijke mogelijkheden – graag 

meer mensen deelgenoot van willen maken . Groei 

van de regio is voor ons nooit een doel op zichzelf, 

maar een middel om welvaart en welzijn van huidige 

en toekomstige inwoners te behouden en vergroten . 

Wie kiezen daarom nadrukkelijk voor karaktervolle 

groei: groei die de kwaliteiten van onze regio en 

van de gemeenten binnen die regio ondersteunt en 

versterkt .

Volgens velen die hebben meegedacht 
over de toekomstvisie, is het belangrijk 
dat de Leidse regio op twee niveaus goed 
functioneert: op het niveau van buurten (is 
het er prettig wonen, werken of vertoeven?) 
en op het niveau van de regio (met voldoende 
woningen, voldoende werkgelegenheid op 
alle niveaus, met ruimte voor innovatie en 
experiment, goede bereikbaarheid, stedelijke 
voorzieningen met allure, aandacht voor 
duurzaamheid etc.). 

Door de regio meer als één gebied te zien is het 

mogelijk om het bijzondere karakter van dorpen 

en wijken te versterken, om de eigen kracht, de 

spreiding van voorzieningen en de variëteit in 

de regio te verbeteren en daarmee de hele regio 

aangenamer te maken, zowel voor inwoners als voor 

bezoekers (inclusief bedrijven) . Dit vergt wel een 

gezamenlijke koers voor ontwikkeling van de regio 

en voor afzonderlijke aspecten (denk bijvoorbeeld 

aan sport, groen, bedrijventerreinen, woningbouw, 

bereikbaarheid) . “Grensloos durven denken en 

grensloos willen denken” is hiervoor een voorwaarde .

Het succes van onze regio hangt nauw samen met 

het succes van de Universiteit Leiden . De universiteit 

trekt elk jaar vele duizenden (internationale) 

studenten naar de regio . In iets bescheidener omvang 

geldt dat ook voor de Hogeschool Leiden en MBO-

instellingen . En omdat we erin slagen een deel 

van die studenten na hun studie aan onze regio te 

binden, blijft onze bevolkingsopbouw relatief jong en 

divers . 

Mede dankzij de aantrekkingskracht van de 

universiteit en dankzij onze centrale ligging is de 

druk op de ruimte in onze regio groot . Op een relatief 

klein gebied wonen we samen met 200 .000 mensen . 

Door geboorten en vergrijzing stijgt dat aantal in 

de komende vijftien jaar tot 220 .000 . Om die extra 

inwoners te huisvesten hebben we meer woningen 

nodig . Bovendien willen we ruimte houden voor 

meer internationale studenten en voor anderen die 

woonruimte nodig hebben, zoals de doelgroep van 

sociale woningbouw, en voor bedrijvigheid, op alle 

niveaus, verspreid over de regio . 

We stimuleren en omarmen de groei van bevolking 

en werkgelegenheid in onze regio en combineren dat 

met behoud en versterking van kwaliteiten zoals we 

die elders in deze toekomstvisie hebben beschreven . 

Onze regio is een sociale regio, een regio waarin 

respect en tolerantie in aanzien staan, waarin 

iedereen meetelt en meedoet, ongeacht inkomen of 

woonplaats, en het is een regio die inziet dat historie, 

groen en open landschappen een grote waarde 

vertegenwoordigen . Een waarde die we willen 

koesteren en versterken . Met vereende kracht .
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Zeven aspecten van 
karaktervolle groei 

“Karaktervolle groei”: in twee woorden is dat de kern 

van de ontwikkelambitie van de Leidse regio . Met 

deze ambitie willen we onze kwaliteiten versterken . 

Maar om “karaktervolle groei” als leidraad te kun-

nen gebruiken, hebben deze twee woorden duiding 

nodig . Die duiding geven we hieronder, aan de hand 

van zeven aspecten . Die zeven aspecten komen voort 

uit vele tientallen gesprekken met in totaal meer 

dan honderd inwoners van de regio, vertegenwoor-

digers van maatschappelijke organisaties, bestuur-

ders, ondernemers, studenten en scholieren, en uit 

conferenties voor alle raadsleden en collegeleden 

uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 

Zoeterwoude . 

De zeven aspecten van karaktervolle groei staan niet 

op zichzelf . Ze zijn onderling afhankelijk van elkaar . 

Neem sociaal beleid . Dat kan effectiever zijn wanneer 

de regionale economie goed functioneert . Daarmee 

is er een afhankelijkheid tussen deze aspecten . En 

er zijn er meer . Bedrijven vestigen zich bijvoorbeeld 

vooral graag op plekken waar hun potentiële nieuwe 

werknemers wonen . 

Goed wonen vergt een betaalbare woningvoorraad, 

goede basisinfrastructuur, een aantrekkelijke omge-

ving en goede voorzieningen . En zulke voorzieningen 

zijn eenvoudiger en efficiënter in stand te houden 

wanneer mensen gemakkelijk hun weg weten te 

vinden in de samenleving, naar werk en participatie, 

kortom, wanneer sociaal beleid effectief is . Ook the-

ma’s als duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit zijn 

weer verbonden met eerdergenoemde aspecten . 

De zeven aspecten en samenwerkingsthema’s in deze 

toekomstvisie zijn niet het exclusieve domein van de 

vijf gemeentelijke organisaties en hun besturen . In 

tegendeel . Het zijn allemaal thema’s die pas tot bloei 

komen door samen te werken met inwoners, met 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organi-

saties, met kennisinstellingen, bedrijven en andere 

overheden . Daarbij willen we als Leidse regio gebruik 

maken van elkaars kennis en inzicht, van creativiteit 

en inventiviteit en van inzet en inlevingsvermogen . 

Ook willen we een slagkrachtige partner zijn voor 

onze inwoners, bezoekers, bedrijven, instellingen en 

buren . 

De woningvoorraad  
groeit mee met de behoef-

te, te midden van groen

Om ons karakter als internationaal georiënteerde 

kennisregio met hechte gemeenschappen en voor-

treffelijk woonklimaat te versterken, kiezen we voor 

een ambitieus gezamenlijk woningbouwprogramma . 

Daarmee willen we niet alleen waarborgen dat onze 

huidige inwoners en volgende generaties kunnen 

vertrouwen op een kwalitatief goed, passend en be-

taalbaar woningaanbod in de regio, maar ook willen 

we daarmee talent aan onze regio binden en het 

vestigingsklimaat voor bedrijven versterken . Daartoe 

scheppen we graag de omstandigheden, onder meer 

met huisvesting voor wetenschappelijk personeel, ex-

pats en studenten, een openbare ruimte die uitnodigt 

tot ontmoeting en beweging rondom kennisinstellin-

gen en in woonbuurten, en met een cultureel klimaat 

dat past bij onze kennisregio .

De behoefte aan woningen is in onze regio groter 

dan het aanbod . Dit blijkt uit de ontwikkeling van 

wachtlijsten voor sociale huurwoningen en uit 

huizenprijzen in de regio . Nieuwbouw komt slechts 

mondjesmaat tot stand . Realisatie van woningbouw 

op voormalig vliegveld Valkenburg, in onze buurge-

meente Katwijk, zal slechts gedeeltelijk in de regiona-

le woningbehoefte kunnen voorzien . Daarom is een 

aanvullende strategie wenselijk . 

Binnen ons eigen stedelijk gebied zullen we met 

meer vaart en op weloverwogen plekken compacter, 

hoger en dichter op elkaar gaan bouwen, met respect 

voor groen en historie, passend binnen de omgeving . 

Ons woningbouwprogramma willen we immers reali-

seren met behoud van de open landschappen die ons 
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stedelijk gebied omringen, zoals historische landgoe-

deren, de polders, de plassen en de bollen . Het groen 

is immers van grote waarde voor onze leefomgeving . 

“Gericht verdichten en transformeren” is daarom het 

motto .

De “gerichte verdichting” biedt ook kansen om meer 

mensen in staat te stellen tot op hoge leeftijd in hun 

eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen, 

bijvoorbeeld door meer woonvariatie tot stand te 

brengen (zoals aantrekkelijke appartementen in of 

nabij buurten met eengezinswoningen) . Levensloop-

bestendigheid is hierbij een uitgangspunt . Ook zijn 

woningen nodig voor andere doelgroepen die met 

zorg en ondersteuning langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen . Ook hiervoor is meer variatie in 

woonvormen nodig . Dit is een opgave die we delen 

met corporaties, buurtinwoners en zorginstellingen . 

Corporaties spelen ook een sleutelrol bij de realisatie 

van meer en goedkope huurwoningen, onder meer 

voor jongeren . 

Een lage energierekening draagt bij aan verminderen 

van de woonlasten . Bij nieuwbouw is laag energie-

verbruik vanzelfsprekend het uitgangspunt . Verduur-

zaming van de bestaande woningvoorraad vergt 

ook inspanningen . Aansluiting op het collectieve 

warmtenet helpt daarbij . 

GROEN
Het groen in en om onze dorpen en stadswijken 

is van grote waarde voor onze leefomgeving . Deze 

waarde willen we koesteren en versterken . Waar 

dat ecologisch past, is het groen goed ontsloten 

voor fietsers en wandelaars, onder meer met oog op 

beweging, vitaliteit en gezondheid . Bovendien is het 

groen in de regio goed onderling verbonden, met veel 

aandacht voor diversiteit van flora en fauna . In onze 

ommelanden liggen maar liefst vijf van de zeven Ne-

derlandse landschapstypen . Met programma Leidse 

Ommelanden (een samenwerkingsverband van Lei-

den, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag 

en Braassem, Voorschoten en Zoeterwoude) maken 

we deze niet alleen aantrekkelijker voor recreanten, 

maar verhogen we ook de biodiversiteit .

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Gezamenlijk de uitvoering van opgaven uit de 

nog vast te stellen omgevingsvisie “Hart van Holland” 

in onze regio ter hand nemen, onder meer om waar-

devolle open landschappen voor komende generaties 

te kunnen behouden (denk aan Duin-Horst-Weiden, 

Oostvlietpolder, Groene Hart) .

> Gezamenlijk programma voor woningbouw, 

transformatie en verdichting van de bebouwde kom 

opstellen, waarmee we voorzien in het gewenste 

aantal woningen, en we tegelijkertijd de kwaliteit en 

openheid van de groene ommelanden beschermen . 

Hierbij ook prestatieafspraken betrekken met de 

woningcorporaties die in de regio actief zijn . 

Regionale economie  
blijft werkgelegenheid  
en welvaart opstuwen

Onze regio is economisch krachtig en biedt werkge-

legenheid op alle niveaus . Door samenwerking en 

ondernemerschap slagen we erin wetenschappelijke 

kennis en innovaties snel te vertalen naar bedrijvig-

heid . Deze vertaling van wetenschappelijke kennis 

naar toepassing in de praktijk is de motor van onze 

economische groei . De samenwerking in het pro-

gramma Economie071 (met de gemeente Katwijk, 

bedrijfsleven en kennisinstellingen) werpt vruchten 

af en zetten we door . 

De economische ontwikkeling van de Leidse regio is 

van grote betekenis voor onze inwoners . Dat geldt in 

het bijzonder voor het kenniscluster op het Bio Scien-

ce Park . Het succes van “onze” bedrijven die internati-

onaal floreren in de sectoren “life sciences & health”, 

biomedische toepassingen en zorg, is een belangrijke 

pijler onder het succes van lokale ondernemers in 

sectoren als horeca, bouw en zakelijke dienstverle-

ning . Voor een economisch gespecialiseerde regio als 

de onze is het een uitdaging de top te verbreden . De 

Leidse regio zoekt de verbreding in de samenwerking 

VERDER LEZEN: 

Omgevingsvisie “Hart van Holland”, 
www.omgevingsvisie2040.nl
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met greenports/agrarische sector voor wat betreft 

“biobased economy” en met Noordwijk en Delft op 

het vlak van “space” . De centrale ligging is een kans 

voor zakelijke dienstverlening; de regio ziet vooral 

een niche voor spelers in de markt van gezondheid, 

pensioenen en verzekeringen . Creatieve economie, 

ICT en de cultuursector kunnen ook bijdragen aan 

structuurversterking .

Om die economische ontwikkeling voort te zetten zijn 

investeringen nodig . Dat vergt ruimte voor bedrijvig-

heid en een krachtige behartiging van onze belangen 

bij de provincie Zuid-Holland, de metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag en de Rijksoverheid . De ruimte 

voor bedrijven willen we telkens zo goed mogelijk ge-

bruiken, met gezamenlijk beleid voor bedrijventerrei-

nen, retail en kantoren . We zetten een ambitieus en 

samenhangend programma op voor binnenstedelijk 

bouwen en transformatie . Zo kunnen we niet alleen 

ruimte bieden voor kennisintensieve werkgelegen-

heid binnen en buiten de niche van “life science and 

health”, maar ook voor “verzorgende” bedrijvigheid 

met werkgelegenheid op alle niveaus, waardoor ook 

de werkgelegenheid op LBO en MBO niveau wordt 

gestimuleerd en versterkt . 

Met het oog op economische structuurverster-

king willen wij met onze partners in Economie071 

ondernemerschap stimuleren, kansen geven aan 

kennisstarters, opschaling van marktrijpe initiatieven 

en een betere aansluiting tot stand brengen tussen 

onderwijs, arbeidsmarkt en vragen vanuit de samen-

leving . De gemeenten werken aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat: campussen en onderscheidende 

werklandschappen, goed fysiek bereikbare economi-

sche hotspots, optimale digitale bereikbaarheid en 

het wegnemen van onnodige regeldruk voor onder-

nemers . 

Het bedrijfsleven in onze regio kan in de komende 

jaren de vruchten plukken van honderden miljoenen 

euro’s die de overheid investeert in verbetering van 

bereikbaarheid (denk bijvoorbeeld aan Rijnlandroute, 

Leidse ring, ontsluiting Bio Science Park, Hoogwaardig 

OV, parkeergarages) . Daarvoor vragen we ook iets 

terug, in de vorm van maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap . Dit betekent onder meer: ruimte 

maken voor stages, leerwerkbanen, startersfuncties 

en werk voor mensen met een afstand tot de ar-

beidsmarkt . Om bij te dragen aan het succes hiervan, 

uniformeren de gemeenten in de regio de manieren 

waarop zij werkgevers benaderen, waarop zij hen on-

dersteuning bieden, en de instrumenten die zij daar-

bij inzetten . Voor een werkgever moet het immers 

niet uitmaken aan welke kant van de gemeentegrens 

iemand woont . 

Naast de sectoren waarin de Leidse regio al langer een 

sterke positie heeft opgebouwd, biedt ook duurzaam-

heid kansen voor extra werkgelegenheid . Dit geldt in 

het bijzonder voor de energietransitie, met installatie, 

onderhoud en beheer van zonnecollectoren, geother-

mie en de warmterotonde . Ook hergebruik van grond-

stoffen biedt perspectief . Koplopers als Heineken (met 

het programma “Groene Cirkels”) en de Universiteit 

Leiden laten in de praktijk zien dat duurzaam onderne-

men kan en economisch rendabel is . 

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Versterk de regionale economie met het 

programma Economie071 en bouw dit verder uit, 

met Katwijk, met aandacht voor vestigingsklimaat, 

“welcoming programme” voor expats en aanbod 

van internationaal onderwijs . Samen met Katwijk 

uitbouwen en versterken van Economie 071 met 

sterkere vertegenwoordiging van (en verbinding 

met) bedrijven en instellingen . Vanuit Economie 071 

samen met deze nieuwe partners een gezamenlijke 

ontwikkelagenda opstellen . 

> Opstellen gezamenlijk bedrijventerreinenbeleid, 

met ontwikkelstrategie en acquisitie, onder meer 

voor de “toegangspoorten tot de regio”, rondom 

Corpus in het westen en in het oosten bij de aanslui-

ting op de N11 (met een nieuw station!) en bij de 

kruising N446-A4 . Met onder andere aandacht voor 

verbinden en versterken accountmanagement voor 

nieuw te vestigen bedrijven in de regio en verkenning 

van gezamenlijk accountmanagement . Tevens waar 

mogelijk uniformering regelgeving en verminderen 

regeldruk richting bedrijven en instellingen 

> Uitvoeren en periodiek actualiseren van beleid 

voor bedrijventerreinen, kantoren en retail . 

VERDER LEZEN: 

“Kennis & Werk #071”,  
Economische agenda Leidse regio 2020, 
www.economie071.nl 
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Verbeteringen in  
infrastructuur houden  

ons duurzaam bereikbaar  
en veilig

Om karaktervolle groei mogelijk te maken, zijn be-

reikbaarheid, goede infrastructuur en logische routes 

belangrijke voorwaarden . Wie wandelt, fietst, open-

baar vervoer gebruikt of in de auto stapt, passeert 

al snel een van de gemeentegrenzen in onze regio . 

Bereikbaarheid is daarom bij uitstek een onderwerp 

voor regionale samenwerking . Bij de ontwikkeling 

van infrastructuur trekken we gezamenlijk op, vanaf 

het moment dat we onze eerste ideeën, behoeften en 

ambities aan het papier toevertrouwen . Met LAB071 

(“Leidse agglomeratie bereikbaar”) hebben 

Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden daar al goede 

ervaringen opgedaan en dit willen we verster-

ken en uitbouwen voor de totale Leidse regio . 

Door autoverkeer om stads- en dorpscentra heen te 

geleiden (in plaats van dwars er doorheen) maken we 

wonen, winkelen en verblijven aangenamer . Ook uit-

breiding van elektrisch rijden, gebruik van deelauto’s, 

oplaadpunten, tankplekken voor waterstof en tijdige 

anticipatie op zelfsturende auto’s horen bij toekomst-

gericht beleid en smart cities . Samen kunnen we de 

bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer verbete-

ren, mede met oog op duurzaamheidsambities . 

De grote variëteit en de “eigenheid” van de vele 

verschillende buurten en van de ommelanden maken 

onze regio aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers . 

Voor hen hebben we bijzondere aandacht in onze 

bereikbaarheidsambities . Daar horen recreatieve 

fiets- en wandelroutes en waterwegen bij, maar 

bijvoorbeeld ook openbare ruimte in onze woonom-

geving die goed toegankelijk is voor mensen met een 

beperking . 

Op het gebied van openbaar vervoer kijken we ook 

buiten de grenzen van onze regio . Gezamenlijk 

spannen we ons in om de spoorverbinding Leiden – 

Utrecht te verbeteren . Ook spannen we ons geza-

menlijk in richting de provincie om een station aan 

de oostkant van de Leidse regio te realiseren . Om het 

openbaar vervoer aantrekkelijker te maken werken 

we bovendien aan verbetering van het R-netsysteem 

met comfortabele bussen, korte wachttijden en 

fietsenstallingen . Met de provincie werken we aan 

verbetering van het fietsnetwerk in Holland Rijnland . 

Met de aanleg van ontbrekende schakels in dit net-

werk worden de reistijden korter, sneller en veiliger . 

Dit geldt voor woon-werkverkeer en voor recreatief 

fietsverkeer, naar stedelijke gebieden en vice versa 

(strandbezoeken en het Groene Hart in deze regio, 

naar Leiden voor bioscoop-, museumbezoek, culturele 

activiteiten, enz .) .

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Gezamenlijke beleidsstrategie opstellen voor 

verdere verbetering van infrastructuur en bereikbaar-

heid in de regio voor voetganger, fietser, OV-gebruiker 

en auto, met nieuwe knooppunten, zoals een nieuw 

treinstation “Zoeterwoude Meerburg” . 

> Verkennen uitbreiding LAB071 met Voorschoten 

en Zoeterwoude

Als welvarende kennis-
regio lopen we voorop in 

duurzaamheid

Voor de westerse samenlevingen is het misschien 

wel de grootste opgave van de 21ste eeuw: duur-

zaamheid . Tijdens de klimaatconferentie van Parijs 

(december 2015) is het streven vastgelegd om de 

wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 

graad Celsius ten opzichte van het pre-industriële 

tijdperk . Via het nationale energieakkoord (2013) 

gemeenten zich ook deze doelstelling verbonden . Om 

de doelstelling te bereiken is het nodig het gebruik 

van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot fors terug 

te dringen, ook in de Leidse regio, ten gunste van 

schone energie . Een tweede duurzaamheidsopgave 

betreft hergebruik van grondstoffen (“circulaire eco-

nomie”) . En een derde opgave betreft het ombuigen 

van negatieve klimaateffecten en instandhouding en 

bevordering van biodiversiteit . Dit alles kan slimmer, 

beter en efficiënter als we deze uitdagingen geza-

menlijk aangaan, waarbij we vanuit een gezamenlijke 

regionale duurzaamheidsagenda elkaars kennis en 

expertise benutten . Dat gaan we dan ook doen . 

De duurzaamheidsopgaven die op ons afkomen, pak-

ken we bij voorkeur aan op manieren die het karakter 

van onze regio onderstrepen en versterken . Binnen-

stedelijke verdichting en transformatie doen we op 

duurzame manieren . Zo kunnen we de kwaliteit van 

wonen, werken en verblijven in onze regio versterken . 

Ook de geleidelijke overgang van fossiele brand-

stoffen naar schone energie pakken we aan op een 
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manier die past bij het karakter van de regio . 

Die overgang vergt een slimme mix van zon-

ne-energie, windenergie, geothermie en benutting 

van restwarmte . Daarbij streven we niet alleen naar 

toepassing van datgene wat technologisch haalbaar is, 

maar ook naar slimme landschappelijke inpassing en 

binnenstedelijke toepassing . Initiatieven van inwoners 

en bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol . 

Graag zijn wij dé plek voor pilots en experimenten, 

als open laboratorium voor toegepaste duurzaam-

heidswetenschap . Veel van die kennis wordt elders 

ontwikkeld, bijvoorbeeld aan technische universi-

teiten . Maar wanneer we zulke kennis laten toe-

passen in onze regio, zal dat hier leiden tot nieuwe 

werkgelegenheid . De ontwikkeling en productie van 

zonnepanelen door Airbus is daarvan een voorbeeld . 

Die vindt plaats op het Bio Science Park, met ESA en 

NASA als klanten . Heineken loopt samen met andere 

partners landelijk voorop met hun ambitieuze project 

Warmtelevering Leidse Regio teneinde het regionale 

aardgasverbruik terug te dringen . 

AFSPRAKEN in onze strategische agenda 

> Nationaal Energieakkoord (SER, 2013) en 

Akkoord van Parijs (2015) vertalen naar concrete doel-

stellingen voor Leidse regio voor korte, middellange 

en lange termijn, onder meer voor verduurzamen 

van bestaande woningen en andere gebouwen (met 

name door isolatie) . 

> Regionale duurzaamheidsagenda opstellen met 

concrete doelen en investeringsprogramma voor 

terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen 

(met energiebesparing en isolatie), ruimtelijke inpas-

sing van duurzame energieopwekking (zon, wind, 

biomassa, aardwarmte), meer hergebruik van grond-

stoffen en bevordering circulaire economie, adaptatie 

aan klimaatverandering (tegengaan van hittestress, 

verbeterde waterberging) . 

> Aansluiting mogelijk maken van zo veel moge-

lijke bestaande en nieuwe gebouwen op het stads-

warmtenet . 

> Gezamenlijke strategie ter bevordering van 

biodiversiteit en klimaatadaptatie . 

 

Onze woon- en leefomge-
ving helpt ons gezond en 

vitaal te blijven

Meer dan 400 jaar geleden, in 1594, begonnen 

studenten geneeskunde met de aanplant en bestu-

dering van geneeskrachtige planten in de botani-

sche tuin van de Universiteit Leiden . De beroemde 

plantkundige Clusius was er de eerste directeur . Van 

Clusius en zijn studenten loopt – via Boerhaave en 

Linnaeus - een rechtstreekse lijn naar de wetenschap-

pers die de geneeskrachtige stoffen van vandaag 

bestuderen, in het Bio Science Park . Meer dan in 

andere regio’s zijn geneeskunde en aandacht voor 

gezondheid onderdeel van ons DNA . Over gezondheid 

en vitaliteit ontwikkelen we in onze regio buitenge-

woon veel kennis, onder meer via de “Leyden Acade-

my” . Door toepassing van deze kennis vergroten we 

de kansen op een gezond en vitaal leven voor al onze 

inwoners . 

Net als in 1594 weten we dat gezondheid en vita-

liteit méér is dan afwezigheid van ziekte en gebrek 

(Clusius was toen 68 jaar en invalide; dat weerhield 

hem er niet van om hier de tulp tot bloei te brengen) . 

Gezondheid en vitaliteit gaat ook over “persoonlij-

ke ambities stellen en die kunnen realiseren”, om 

dagelijks functioneren, om sociaal-maatschappelijke 

participatie, om mentaal welbevinden en om kwali-

teit van leven . 

Onze directe woonomgeving heeft al sinds jaar en 

dag een grote invloed op gezondheid en vitaliteit . In 

de tijd van Clusius vormden besmettelijke ziekten de 

grootste bedreiging . Door aanleg van waterleiding en 

riolering is die weggenomen . Tegenwoordig bestaat 

het grootste risico voor de volksgezondheid uit 

niet-besmettelijke “welvaartsziekten”, zoals diabetes, 

obesitas, hart- en vaatziekten en aandoeningen van 

de luchtwegen . Dergelijke ziekten en aandoenin-

gen vormen net als eenzaamheid een obstakel voor 

participatie, werk, zelfredzaamheid en kwaliteit van 

leven . Actieve beweging (fietsen, wandelen, sporten) 

en “lichte contacten” verminderen het risico op wel-

vaartsziekten en eenzaamheid, weten we uit onder-

zoek; daarmee schragen ze gezondheid en vitaliteit . 

Onze geneeskundige traditie brengen we tot uit-

drukking in de “karaktervolle groei” van de regio . 

Kennis over gezondheid en vitaliteit benutten we 

onder meer bij inrichting en (her)ontwikkeling van 

bebouwing, straten, pleinen en groen . Zo laten we de 

VERDER LEZEN: 

Sociaal-Economische Raad (2013), “Ener-
gieakkoord voor duurzame groei”

Verenigde Naties (2015),  
“Akkoord van Parijs” 
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omgeving uitnodigen tot actieve beweging en “lichte 

contacten” . Dat vergt overigens telkens maatwerk, 

door de grote variëteit en de “eigenheid” van de vele 

verschillende buurten en hun inwoners  . Een kinder-

rijke buurt heeft immers meer behoefte aan “speel-

aanleidingen” dan een wijk met veel ouderen . Naast 

een beweegvriendelijke buurt zijn ook “grotere” 

ruimtelijke structuren van belang, zoals sportvoor-

zieningen, netwerken van fietsroutes, centrumvoor-

zieningen en toegankelijk openbaar vervoer . Deze 

vergroten de woonkwaliteit . 

In gesprek met buurtinwoners kunnen we inventari-

seren welke kleine of grotere maatregelen eraan kun-

nen bijdragen dat meer “lichte contacten” ontstaan 

waar dat wenselijk is, dat de omgeving uitnodigt tot 

bewegen, en dat er in de directe omgeving plekken 

zijn waar buurtinwoners elkaar graag ontmoeten 

(“placemaking”) . Daarbij zijn allerlei combinaties mo-

gelijk van particulier initiatief en ondersteuning door 

de overheid . De Oegstgeester Kruidenpluktuin (sinds 

2011 bij winkelcentrum Lange Voort) is hiervan een 

mooi voorbeeld, dat niet alleen de kwaliteit van leven 

vergroot, maar past in onze eeuwenlange historie . 

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Kennis over gezondheid en vitaliteit toepassen 

bij inrichting en (her)ontwikkeling van bebouwing, 

straten, pleinen en groen .

> Regionale visie op vitaliteit & gezondheid  

(inclusief (sport)voorzieningen, bebouwing en, infra-

structuur) 

Iedereen telt mee en doet 
mee in onze samenleving

Karaktervolle groei is groei waarin iedereen mee-

telt en meedoet, ongeacht inkomen, opleiding of 

woonplaats . Daarin staan niet de gemeentegren-

zen centraal, maar we nemen als uitgangspunt 

de leefwereld van onze inwoners, hun kwaliteiten, 

talenten en mogelijkheden . Dat geldt voor jongeren, 

voor ouderen, voor vrijwilligers, voor mensen met een 

handicap, voor wie geen werk heeft, voor mantelzor-

gers, voor iedereen . In de Leidse regio beschikken we 

- meer dan in veel andere regio’s - over praktische én 

wetenschappelijke kennis en ervaring die we hierbij 

benutten . Zo dragen we bij aan zelfstandigheid, 

zelfredzaamheid, (verdere versterking van) gemeen-

schapszin en een situatie waarin ieder talent tot zijn 

recht komt . Voor sommige vraagstukken betekent 

het dat we op buurtniveau en de kleinere gemeen-

schappen inzetten en voor sommige vraagstukken 

kiezen we juist voor een regionale aanpak omdat dat 

efficiënter en slimmer is en of omdat dat vraagstuk-

ken zijn die de hele regio aangaan . 

Volop meedoen aan de samenleving is niet voor 

iedereen een automatisme . Sommige mensen heb-

ben daarbij hulp of ondersteuning nodig . Die komt 

vaak van hun directe omgeving: familie, vrienden en 

buurtgenoten . Voor anderen is ook professionele zorg 

of ondersteuning nodig . Dat kan gelden voor mensen 

met lichte beperkingen, maar ook voor mensen met 

ernstige fysieke of mentale beperkingen, niet-aange-

boren hersenletsel, verslaving, dementie of andere 

problematiek . Tot voor kort was het gebruikelijk om 

mensen met een dergelijke diagnose zorg, opvang of 

ondersteuning te geven buiten de “gewone” samenle-

ving . Zij kregen een plek in speciaal onderwijs, achter 

de muren van SW-bedrijven, in verzorgingstehuizen, 

in centrale voorzieningen voor beschermd wonen, 

in psychiatrische instellingen in landelijk gebied et 

cetera . We maken nu een omslag .

Mensen die meer zorg of ondersteuning nodig heb-

ben, nemen we bij voorkeur op in onze samenleving: 

op de werkvloer, in de klas, bij de sportvereniging, in 

de straat en in de buurt . Dat is een verandering die op 

zulke plekken een grote impact kan hebben . Niet ie-

dereen juicht de komst van mensen “met wie iets aan 

de hand is” toe . Soms is het nodig een groot beroep te 

doen op inlevingsvermogen, acceptatie en medemen-

selijkheid . Wij maken ons hier als Leidse regio hard 

voor en zien dat als logische consequentie van het 

uitgangspunt dat iedereen meetelt en meedoet, van 

verschuiving van de focus van beperkingen naar werk 

en participatie . Die verandering zien we ook terug in 

nationale wetgeving, zoals Passend Onderwijs, WMO, 

Participatiewet en Beschermd wonen . Participatie, 

zelfstandigheid, benutten van kansen en talenten, 

ruimte geven en faciliteren staan daarin centraal . 

VERDER LEZEN: 

Rudi Westendorp en David van Bodegom 
(2015), “Oud worden in de praktijk – Laat 
de omgeving het werk doen”

Project for Public Spaces (2016), “Eleven 
Principles for Turning Public Spaces Into 
Civic Places”
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In de Leidse regio willen we van die verandering een 

succes maken, zoals dat past bij een welvarende 

regio . 

Onze samenleving zo ontwikkelen dat iedereen mee-

telt en meedoet, waarin we talenten goed ontsluiten 

en benutten, en waarin ruimte is voor innovatie, 

nieuwkomers en ontwikkeling: dat vergt actieve 

betrokkenheid en inzet van velen . Zo’n ontwikkeling 

komt niet exclusief tot stand door inspanningen van 

gemeenten, maar is het resultaat van inspanningen 

en bijdragen van inwoners, van vrijwilligers, van be-

drijven en van allerlei maatschappelijke organisaties . 

Door kennis uit de samenleving te verknopen met 

beleidskracht van gemeenten kunnen we tot betere 

uitkomsten komen . Samenwerking op buurtniveau 

tussen inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente 

draagt voor een belangrijk deel bij aan succes . 

Ons “sociaal beleid” staat niet op zichzelf . We 

verweven dit beleid met andere beleidsterrei-

nen, zoals onderwijs, sport, wonen, economie 

& werkgelegenheid, openbare ruimte en groen . 

Daarbij hebben we telkens aandacht voor aspecten 

als ontmoeting, beweging, werk, participatie, zelfred-

zaamheid, burgerschap en innovatieve manieren om 

gezamenlijke doelen te bereiken . 

De hoofdlijnen van gemeentelijk sociaal beleid 

ontwikkelen we regionaal; de uitvoering doen we 

met fijnmazig maatwerk, in het dorp of in de wijk, 

aansluitend bij de specifieke behoeften van inwoners . 

Zo sluiten we aan bij het karakter van verschillende 

buurten . Uniformering en standaardisatie passen 

we toe waar dat kan; we leveren maatwerk waar dat 

nodig is . 

Samenwerking tussen gemeenten gebruiken we 

onder meer om met hetzelfde geld méér te kunnen 

bereiken, zoals kostenbesparing bij inkoop, ruime-

re beschikbaarheid van betaalbare woningen voor 

kwetsbare groepen en ondersteuning van vrijwilli-

gers en mantelzorgers . Daartoe willen we ook onze 

partners in de regio blijven uitdagen, zoals welzijnsin-

stellingen . Voor gemeenten stopt de samenwerking 

in het sociale domein overigens niet bij de grenzen 

van de Leidse regio . De vijf gemeenten stemmen 

onderling hun beleid af, maar werken ook met andere 

gemeenten samen, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt-

regio “Zuid-Holland Centraal” (Voorschoten) en de 

arbeidsmarktregio Holland Rijnland (de overige vier) . 

Ook de inkoop van jeugdzorg gebeurt in grotere sa-

menwerkingsverbanden dan de Leidse regio . 

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Beleidsontwikkeling voor veranderingen in het 

sociaal domein doen we regionaal; uitvoering doen 

we fijnmazig en lokaal . Dit uitgangspunt blijven we 

toepassen bij volgende veranderingen in het “sociaal 

domein”, zoals de aanstaande decentralisatie van 

“Beschermd wonen” .

> Opgaven voor werk en inkomen zoveel mogelijk 

gezamenlijk aanpakken en zorgen voor uniformiteit 

richting werkgevers . 

Voorzieningen evolueren 
mee met de behoeften 

van inwoners in de regio

De vele voorzieningen waarvan inwoners, bedrijven 

en bezoekers in onze regio gebruik kunnen maken, 

dragen bij aan onze aantrekkingskracht . In sociaal, 

cultureel, sportief en recreatief opzicht is er voor 

alle leeftijdsklassen van alles te beleven . De voorzie-

ningen in de regio hebben niet alleen een waarde 

vanwege de diensten die ze aanbieden, maar ook 

vanwege hun verbindende kracht in de samenleving 

en hun rol als ontmoetingsplek . Toegankelijkheid is 

daarom een belangrijke voorwaarde . De vraag en de 

behoefte van de gemeenschap staat voorop . En om-

dat die gemeenschap niet in alle buurten in de regio 

hetzelfde is samengesteld, is ook het voorzieningen-

aanbod rijk gevarieerd . De vele voorzieningen om ons 

heen, van winkels tot musea, van buurtbibliotheken 

tot sportcomplexen, bepalen het karakter van onze 

regio . 

De behoefte aan voorzieningen verandert continu, 

onder meer door toename van bedrijvigheid, door 

groei van het aantal inwoners en door maatschap-

pelijke veranderingen zoals verandering van de 

bevolkingsopbouw, de opkomst van internetwinke-

len, groeiende populariteit van individuele sporten 

en stijgende welvaart . Bedrijven en instellingen 

spelen hierop in . De groei van het aantal festivals 

en evenementen in de regio is hier een voorbeeld 

VERDER LEZEN: 

Sociaal en Cultureel Planbureau (2015), 
“De sociale staat van Nederland 2015”
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van . Deze richten zich nu overigens nog vaak op de 

eigen gemeente; verbreding naar de hele regio of de 

organisatie een nieuw regionaal evenement juichen 

we van harte toe . 

Omdat we gezamenlijk één stedelijk gebied bewonen 

en gebruiken, is de ontwikkeling en spreiding van het 

aanbod aan voorzieningen iets dat alle gemeenten in 

de regio aangaat . Dat geldt voor sport, voor cultuur 

en evenementen, voor recreatie, voor onderwijs, 

voor zorg, voor winkels en nog veel meer . De manier 

waarop die voorzieningen worden aangeboden, kan 

overigens verschillen, van particulier initiatief en 

ondernemerschap tot gemeentelijke dienst . Goede 

spreiding is daarom altijd maatwerk, dat zorgvuldig-

heid, afstemming en samenwerking vergt . 

Omdat we in al onze buurten maatwerk willen leve-

ren, en omdat we samen met onze maatschappelijke 

partners veel en grote ambities hebben voor onze 

regio, kiezen we voor veel intensievere samenwerking 

en afstemming van ons voorzieningenaanbod . Die 

samenwerking stelt ons in staat om snel in te spelen 

op veranderende maatschappelijke omstandigheden, 

om kwalitatief goede dienstverlening te leveren aan 

burgers, bedrijven en instellingen, om ruimte te ge-

ven aan de ideeën en initiatieven, om als betrouwba-

re en slagvaardige partner kleine en grote projecten 

vlot tot een goed einde te brengen en om met elan 

datgene te doen wat onze inwoners van ons mogen 

verwachten .

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Regionale afstemming van de ontwikkeling van 

voorzieningen voor sport, cultuur, recreatie, onder-

wijs, zorg, winkels et cetera, met oog voor toeganke-

lijkheid, spreiding, kwaliteit en diversiteit, aanslui-

tend bij de behoefte van de gemeenschap . 

> Regionale evenementenkalender, als opmaat 

voor verdere verdieping van de samenwerking . 

Uitdaging aan evenementenorganisatoren: organi-

seer een regio-evenement . 
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Krachten verenigen
De kwaliteiten versterken van de regio en van de 

buurten en gemeenschappen waaruit die is opge-

bouwd: dat is de opgave die wij onszelf stellen . Het 

motto “karaktervolle groei” is daarbij onze leidraad: 

positief, met elan, met waardering voor bijzondere 

karakters en eigenschappen, altijd in samenwer-

king en met een open houding naar nieuwe ideeën, 

nieuwkomers en innovatie . Maar dat lukt alleen als 

we onze krachten verenigen: de krachten van inwo-

ners, bedrijven, instellingen en – last but not least 

– de krachten van de vijf gemeentelijke besturen en 

organisaties . En daar willen we ons voor inzetten . 

Maatschappelijke kracht  
in de regio verbinden  
en benutten

De Leidse regio is rijk voorzien van maatschappelijk 

kracht, kennis en kwaliteiten, bij de universiteit, bij 

cultuurmakers, bij (rijks)musea, in de historische bin-

nenstad, in dorpskernen, in het groen, bij het LUMC, 

Alrijne en andere zorginstellingen, bij bedrijven . Deze 

unieke combinatie maakt dat wonen in de Leidse 

regio anders is dan willekeurige plekken in Nederland 

met een mooie omgeving . 

Inwoners van de Leidse regio kunnen zich laven aan 

(en profiteren van) de vele extra’s die onze regio te 

bieden heeft, vanaf de geboorte tot en met de oude 

dag . Kinderen die in onze regio naar school gaan, 

merken bijvoorbeeld al op de basisschool dat ze 

in een regio wonen met veel kennis en historie . Ze 

komen tijdens hun gehele schoolloopbaan volop in 

aanraking met musea, kennis en cultuur . De gemeen-

ten kunnen zulke dwarsverbanden stimuleren . Bij-

voorbeeld tussen scholen en het lokale bedrijfsleven 

en kennisinstellingen . 

Wij roepen graag iedereen op om nieuwe dwars-

verbanden te leggen binnen de regio . Tussen on-

dernemers, instellingen en overheid . Tussen het Bio 

Science Park en basis- en middelbare scholen . Tussen 

Singelpark en groene ommelanden . Tussen cultuur 

in Leiden en evenementen in de omliggende dorpen . 

Tussen inwoners en bezoekers . Tussen autochtoon, 

allochtoon en expat . Tussen de Oude Kooi en Nieuw 

Leyden . Tussen Zoeterwoude en de Bètacampus . Het 

zijn zulke dwarsverbanden – nieuw, onverwacht, 

soms spannend – die het leven in onze regio extra 

kleur en inhoud geven en waardoor we het potentieel 

dat deze regio heeft nog sterker benutten met elkaar .

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Bezien welke gemeentelijke netwerkbijeenkom-

sten omgezet kunnen worden in regionale bijeen-

komsten (denk aan ondernemersborrel, woondebat 

met wooncorporaties, Leids onderwijsfestival voor 

onderwijspersoneel) . 

> Bestaande regionale netwerken (zoals Economie 

071 en LAB 71) versterken . 

Zeven uitgangspunten om 
de bestuurlijke slagkracht en 
realisatiekracht te versterken

In de komende jaren willen de gemeentebesturen 

in de Leidse regio samen met inwoners, vertegen-

woordigers van maatschappelijke organisaties en het 

bedrijfsleven werken aan verdere versterking van de 

kwaliteiten van de Leidse regio . 

Na vaststelling van deze toekomstvisie gaan de vijf 

gemeentebesturen in de Leidse regio zich ook buigen 

over de bestuurlijke vorm voor hun samenwerking 

en de financiering daarvan . Die vorm moet vanzelf-

sprekend passen bij de ambities in deze toekomstvi-

sie, maar ook bij de ambities die de vijf gemeenten 

afzonderlijk hebben, bij de rol die zij voor zichzelf zien 

weggelegd in de lokale samenleving, bij hun financië-

le mogelijkheden en hun uitvoeringscapaciteit . 
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Vooruitlopend op gesprekken over de bestuurlij-

ke vorm hebben raadsleden zich al gebogen over 

uitgangspunten (houding en gedrag) en organisa-

torische randvoorwaarden voor samenwerking en 

het verenigen van krachten . Samen hebben zij zeven 

uitgangspunten geformuleerd als leidraad voor de 

samenwerking . 

Vertrouwen is volgens raadsleden en collegeleden in 

de Leidse regio verreweg het belangrijkste ingrediënt 

voor gezamenlijke bestuurlijke slagkracht en reali-

satiekracht. Om de intensievere samenwerking in de 

Leidse regio duurzaam succes te geven, investeren 

we daarom duurzaam in vertrouwen. 

Investeren in vertrouwen betekent dat we met elkaar 

afspraken maken over ons bestuurlijke gedrag, dat we 

elkaar erop aanspreken wanneer we niet handelen 

zoals we hebben afgesproken, en dat we onszelf en 

elkaar corrigeren . Als vertrekpunt voor die afspraken 

gebruiken we de volgende zeven uitgangspunten: 

> We realiseren ons dat we samen verantwoordelijk zijn voor betrouwbaar bestuur, met 

duidelijke, transparante en consistente besluitvorming, met heldere procedures en een goede 

democratische legitimatie . Participatie van belanghebbenden en benutten van het potentieel 

van de samenleving is een belangrijk onderdeel daarvan .

> Democratische legitimatie is belangrijk . Altijd is voor iedereen duidelijk wie bevoegd is 

welke beslissingen te nemen, voor elk beleidsdomein . Dat geldt voor besluiten die één buurt 

betreffen, of één dorp of stadsdistrict, combinaties daarvan of de gehele regio . 

> Besluiten voor de regio nemen we doordacht en daadkrachtig, in gesprek met elkaar, en 

pas nadat we ons ervan hebben vergewist dat we goed inzicht hebben in de belangen en be-

hoeften van elkaar en van onze partners . Een proces waarin ook goed wordt geluisterd naar 

afwijkende standpunten . 

> De intensievere samenwerking in de Leidse regio is niet-vrijblijvend . Dit betekent bij-

voorbeeld dat we ons committeren aan de uitkomst van gezamenlijke besluitvorming voor 

onderwerpen die de gehele regio betreffen . 

> De intensievere samenwerking in de Leidse regio vergroot daadkracht en slagkracht 

waarbij we slim kijken hoe we tegelijkertijd de bestuurlijke drukte kunnen terugdringen . Dit 

doen we door gericht op thema’s samen te werken, door elkaars potentieel nog sterker te 

benutten en door meer met één mond te spreken in grotere samenwerkingsverbanden, zoals 

Holland Rijnland en de Veiligheidsregio . 

> Bij vertrouwen hoort ook bepaald gedrag: rechtdoorzee zijn, respect tonen, eerst luis-

teren, transparantie creëren, fouten rechtzetten, loyaliteit tonen, resultaten boeken, jezelf 

verbeteren, de realiteit onder ogen zien, duidelijkheid scheppen over verwachtingen, verant-

woording afleggen, toezeggingen en afspraken nakomen en vertrouwen uitdragen . 

> In onze raads- en collegeagenda’s laten we de onderlinge verbondenheid en de onder-

linge betrokkenheid van de gemeentebesturen in de Leidse regio tot uitdrukking komen . 

Thema’s die relevant zijn voor de hele regio, behandelen we met elkaar . Zo krijgen we inzicht 

in elkaars belangen, zo kunnen we dilemma’s delen en zo kunnen we gezamenlijk oplos-

singsrichtingen verkennen . Op aanbiedingsformulieren vermelden we regionale aspecten en 

consequenties van voorgestelde raadsbesluiten . 
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Met de intensievere samenwerking in de Leidse regio 

leggen we een bestuurlijke basis om onze ambitie 

van “karaktervolle groei” te kunnen realiseren, samen 

met burgers en partners binnen en buiten de regio, 

zoals maatschappelijke instellingen, bedrijven en an-

dere overheden . De krachtiger samenwerking binnen 

de Leidse regio combineren we met constructieve 

samenwerking met andere gemeenten . Die samen-

werking is pluriform, variërend van wettelijk vereiste 

samenwerking in de veiligheidsregio tot “lichte” 

vormen van samenwerking, zoals tussen Leiden en 

Delft, die samen optrekken in de G32 (een kennis- en 

lobbynetwerk van middelgrote steden) . 

 

In al onze samenwerkingsverbanden blijven we 

scherp letten op doel, efficiëntie en democratische 

legitimatie . Daartussen moet een goed evenwicht be-

staan . Nieuwe ontwikkelingen kunnen dat evenwicht 

verstoren . Door versterking van samenwerking in de 

Leidse regio, in de Duin- en Bollenstreek en in de Rijn-

streek kan bijvoorbeeld de behoefte aan samenwer-

king op het hoger schaalniveau van Holland Rijnland 

verminderen . In zulke gevallen nemen we graag het 

initiatief om met onze partners binnen en buiten de 

regio een nieuw, passend evenwicht te vinden . 

AFSPRAKEN in onze strategische agenda

> Regelmatig thematische ontmoetingen organi-

seren tussen colleges en raden in de Leidse regio, met 

als doel de slagvaardige onderlinge samenwerking 

bij thema’s uit deze toekomstvisie, uitwisseling van 

kennis en netwerken . 

> Bestuurlijke besluitvorming gemeenten: bij 

college- en raadsstukken aparte check op regionale 

impact . 

> Uitwerken van diverse toekomstige samen-

werkingsvormen die de bestuurlijke slagkracht en 

realisatiekracht vergroten op basis van de benoemde 

randvoorwaarden, zodat daaruit een keuze kan wor-

den gemaakt – na vaststelling van deze toekomstvi-

sie . 

> Regionale visie op verbonden partijen vaststel-

len met daarin aandacht voor wat de Leidse regio 

zelf doet en wat zij door samenwerkingsverbanden 

/ diensten laat doen en welke regionale ambities zij 

deze diensten meegeeft . Wat wordt logischerwijs 

waar ondergebracht en hoe kan dit gezamenlijk ef-

ficiënter? Wie krijgt daarbij vanuit de Leidse regio de 

regie? 

VERDER LEZEN: 

Stephen M.R. Covey (2006), 
“De snelheid van vertrouwen”
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“Kwaliteiten versterken en krachten 
verenigen” is onze leidraad: positief, met elan 
en altijd met een open houding naar nieuwe 
ideeën, nieuwkomers en innovatie.

Karaktervolle groei 
is onze gezamenlijke ambitie
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Over dit document
Vijf gemeenten uit de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) werken aan 

een gezamenlijke “Toekomstvisie Leidse regio 2027” . De gemeentebestuurders laten zich daarbij ondersteunen 

door een projectteam . Dit projectteam heeft in opdracht van de gemeentebestuurders met meer dan honderd 

mensen gesproken die graag meedenken met deze Toekomstvisie . Samen noemen we hen in dit document: “de 

buitenwereld” * . Het document dat u nu in handen heeft, geeft een weergave van de belangrijkste boodschap-

pen die de buitenwereld wil meegeven aan de gemeentebestuurders . Als leidraad hanteren we de opbouw van 

de Toekomstvisie zelf . Er is veel gezegd en vandaar dat het stuk ook veel verwijst naar letterlijke teksten van 

betrokkenen die in het stuk zijn opgetekend . De quotes zijn letterlijk overgenomen uit de aantekeningen van de 

diverse bijeenkomsten en gesprekken . In dit document hebben we ze geanonimiseerd .

*Onder de “binnenwereld” verstaan we: raads- en collegeleden en ambtenaren van de vijf gemeenten .
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Samenvatting
Betrek de buitenwereld bij de Toekomstvisie Leidse 

regio 2027 . Die opdracht kreeg het projectteam dat 

de totstandkoming van de Toekomstvisie Leidse 

regio 2027 begeleidt . En dus zijn we op pad gegaan . 

Meer dan honderd mensen hebben we gesproken, 

één-op-één en in groepen . Deze gesprekken hebben 

geholpen om antwoord te krijgen op belangrijke 

vragen, zoals: Wat zijn de ambities van de gebruikers 

en stakeholders van onze Leidse regio? Welke kansen, 

ambities en uitdagingen zien zij voor de Leidse 

regio? Wat ziet de buitenwereld als een goede koers 

voor de toekomst van onze regio? Wat verwachten 

zij van samenwerking in de Leidse regio? Waarvoor 

is samenwerking nodig? In dit document doen we 

daarvan verslag .

Op verzoek van de colleges en gemeenteraden in 

de Leidse regio heeft het projectteam de volgende 

belanghebbenden benaderd:

> Bestuurders van grote (overheids)organisaties 

rondom de Leidse regio

> Bestuurders van gemeenten om de Leidse regio 

heen

> Frisdenkers . Dit zijn inwoners uit de vijf gemeen-

ten die door de vijf colleges en door klankbord-

groepleden naar voren zijn geschoven omdat zij 

bekend staan om hun visionaire en vernieuwen-

de kijk op zaken

> Scholieren en studenten, van basisscholen, MBO, 

HBO en universiteit

> Vertegenwoordigers van lokale belangenorgani-

saties uit de Leidse regio

> Vertegenwoordigers van verbonden partijen

> Vertegenwoordigers van grote bedrijven en 

maatschappelijke instellingen in de Leidse regio

Onder de gesprekspartners bestond grote over-

eenstemming over kenmerken die de Leidse regio 

typeren . Tot die kenmerken behoren onder meer de 

aanwezigheid van een Universiteit, de kracht van het 

Bio Science Park, de gunstige ligging van de regio, de 

goede faciliteiten, het woongenot en het vele groen 

en de mooie landschappen in en rondom de regio .

Bestuurlijke samenwerking en de manier waarop 

gemeenten krachten kunnen verenigen, waren in alle 

gesprekken een belangrijk onderwerp . Bestuurlijke 

samenwerking en het versterken van de bestuurlijke 

slagkracht en realisatiekracht werd door verschillende 

partijen als een randvoorwaarde genoemd . 

De intensievere samenwerking zou de volgende doe-

len kunnen dienen (in willekeurige volgorde):

> Meer slagvaardigheid en daadkracht in besluit-

vorming en uitvoering .

> Een duidelijk geluid namens de regio bij andere 

overheden (“met één mond praten”)

> Minder onderlinge afstemming nodig tussen be-

stuurders van de vijf gemeenten onderling, waardoor 

meer tijd ontstaat voor afstemming met bewoners 

en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen 

bij onderwerpen die de hele regio aangaan, en met 

externe partners .

> Meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid in 

ambtelijke ondersteuning .

> Minder onderlinge geschillen en daardoor meer 

aandacht voor grotere maatschappelijke, ruimtelijke 

en economische opgaven .

De gesprekken met de buitenwereld leverden ook een rijke 

variatie aan elkaar aanvullende regionale opgaven op .

“Kwaliteiten versterken en krachten verenigen” is een 

uitgangspunt waarin vrijwel iedereen zich kan vinden . 

Daarnaast zijn er nog veel andere opgaven genoemd . 

Onder meer het woningbouwprogramma (met voldoende 

betaalbare woningen voor starters om jongeren aan het 

gebied te binden en zodat studenten bijvoorbeeld hun 

kennis in de regio in kunnen zetten), het tegengaan van 

een tweedeling in de samenleving (tussen hoog en minder 

goed opgeleiden, participatie en non-participatie door 

te werken aan werkgelegenheid op alle niveaus, waarde-

ring voor onbetaald werk et cetera), verbetering van (OV) 

bereikbaarheid, binding van jongeren aan het gebied door 

meer cultuur en evenementen en deze ook regionaal te 

verbinden, gelijke zorg in alle gemeenten, zorgvuldige 

spreiding van sportvoorzieningen en het benutten van 

elkaars sportvoorzieningen . Alsook het maatschappelijke 

betekenis geven aan je kernkwaliteiten . Dit door kennis en 

het internationale karakter van de Leidse regio meer aan 

(basis- en voortgezet) onderwijs te verbinden .
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Alle gesprekspartners waren het erover eens dat in-

tensivering van de samenwerking in het belang is van 

inwoners, bedrijven en instellingen in de Leidse regio . 

Wel waren er verschillen van mening over de manier 

waarop die intensievere samenwerking georgani-

seerd zou moeten worden . Studenten en bestuurders 

en directieleden van bedrijven en maatschappelijke 

instellingen begonnen uit zichzelf over fusie als logi-

sche uitkomst van deze Toekomstvisie . 

Zij noemden dit vooral omdat er naar hun idee erg 

veel tijd kan zitten in afstemming in een “lichtere” 

samenwerking en daarmee slagkracht en externe 

lobbykracht verloren kan gaan . Onder vertegen-

woordigers van belangenorganisaties waren er ook 

aanhangers van niet-vrijblijvende samenwerking, 

zonder dat dit uitmondt in fusie . Onder studenten en 

“frisdenkers” waren er velen die de regio als één sa-

menhangend gebied zien, waarbij gemeentegrenzen 

in het leven van alledag nauwelijks relevantie hebben .

Een van de belangrijkste inzichten uit alle gesprekken 

is dat buurt en regio de twee niveaus zijn waarop de 

lokale overheid goed moet functioneren . De buurt is 

van belang voor prettig wonen, contacten, beweging 

en betrokkenheid . De regio is van belang voor werk-

gelegenheid, woningaanbod, bereikbaarheid, groen, 

landschappen en allerhande stedelijke voorzieningen . 

Dit inzicht kwam naar voren tijdens gesprekken met 

studenten, met het maatschappelijk middenveld, 

met vertegenwoordigers van grote bedrijven en 

instellingen uit de regio en met frisdenkers . Goede 

bestuurders weten wat hen betreft telkens slim te 

schakelen tussen die twee niveaus . Als de lokale over-

heid op deze twee niveaus goed functioneert, biedt 

dat de best denkbare basis voor welvaart en welzijn 

in de regio .

Externe partners geven aan dat de wereld om de 

Leidse regio heen niet wacht . De krachten om de 

Leidse regio heen groeien versneld en een belangrijke 

oproep van externe partners is dan ook aan te sluiten 

bij deze ontwikkelingen en als Leidse regio gezamen-

lijk (als eenheid) de externe oriëntatie te vergroten en 

versterken .
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Met wie in de  
“buitenwereld” heb-

ben we gesproken?

Colleges en gemeenteraden in de Leidse regio hebben 

het projectteam gevraagd met de volgende groepen 

in gesprek te gaan over de regio: 

> Bestuurders van grote (overheids)organisaties 

rondom de Leidse regio, zoals Schiphol, de Economi-

sche Programmaraad Zuidvleugel, de metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag, de metropoolregio Amster-

dam, de Provincie en Innovation Quarter .

> Bestuurders van gemeenten om ons heen, 

zoals de direct aangrenzende gemeenten Wassenaar, 

Teylingen, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Noordwijk, 

maar ook gemeenten die iets verder weg liggen, zoals 

Haarlemmermeer en Delft .

> Directieleden van verbonden partijen, zoals Hol-

land Rijnland, de omgevingsdienst en Servicepunt71 .

> Directieleden van grote bedrijven en maatschap-

pelijke instellingen in de regio, zoals de Universiteit 

Leiden, GGD, LUMC, Heineken, Rabobank, Achmea en 

Jacobs .

> Vertegenwoordigers van lokale belangenorgani-

saties uit de regio, zoals winkeliers- en ondernemers-

verenigingen, onderwijsbesturen, sportfederaties, 

buurtverenigingen .

> Scholieren en studenten, van basisscholen, 

MBO, HBO en universiteit .

> Zo’n 25 “frisdenkers” . Dit zijn inwoners uit de vijf 

gemeenten die door de vijf colleges naar voren zijn 

geschoven omdat zij bekend staan om hun visionaire 

en frisse kijk op nieuwe onderwerpen .

Met bestuurders van buiten de eigen regio waren de 

gesprekken vooral één op één (te weten de betrokken 

personen van bedrijven / instellingen / gemeenten 

samen met voorzitter Elco Brinkman en projectleider 

Esther Peters) . Met betrokkenen binnen de eigen 

regio gebeurde dat veelal in groepen .

Alle betrokkenen stelden het op prijs dat ze waren 

uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van 

de regio . Degenen die onverhoopt niet in de gelegen-

heid waren bij een bijeenkomst aan te schuiven van-

wege andere verplichtingen betreurden dit en boden 

aan graag op ander moment mee te praten of per 

telefoon hun input te geven . De bereidheid om mee 

te praten was dus groot, net als de betrokkenheid bij 

de Leidse regio . Hoe dan ook iets om te koesteren en 

naar de toekomst toe te versterken en verbinden .

Onze gesprekspartners

Krachtenveld om ons heen (één-op-één-gesprekken)

Schiphol (Jos Nijhuis en Joery Strijtveen), MRDH 

(Annet Bertram), Economische Programmaraad 

Zuidvleugel (Ab van der Touw), Metropoolregio 

Amsterdam (Marjolein Stamsnijder en Han Quast), 

Innovation Quarter (Rinke Zonneveld), provincie 

(Rogier van der Sande, Irene Pirovano)

Buurgemeenten (één-op-één-gesprekken)

Alphen aan den Rijn (Liesbeth Spies, Tseard Hoekstra, 

Gerard van As), Kaag en Braassem (Marina van der 

Velde, Floris Schoonderwoerd), Katwijk (Jos Wienen, 

Krijn van der Spijk, Gerard Mostert, Jacco Knape, 

Klaas Jan van der Bent, Erwin Stolk), Wassenaar (Jan 

Hoekema, Sabine Verschoor), Teylingen (Carla Breuer 

en Bas Brekelmans), Noordwijk (Jan Rijpstra), Delft 

(Bas Verkerk), Haarlemmermeer (Theo Weterings en 

Marc Frowijn) .

Verbonden partijen (één-op-één-gesprekken)

Servicepunt71 (Eric Ossel, Robin Zoet), Holland 

Rijnland (Erik Kiers, Loes Bakker), Economie071 

(Jan Versteegh, Rene de Jong, Jasmijn Bongers), 

Omgevingsvisie (Jeroen Traudes, Fred Goedbloed), 

ODWH (Derk Eskes, Nienke Mier) .

Bedrijven en instellingen (één-op-één-gesprekken)

Heineken (Jos Oliemans, Jan Kempers), Rabobank 

(Peter Mathot, Erik Versnel en Ron Droste), Siemens 

(Ab van der Touw en Arno de Vries), Universiteit 

Leiden (Carel Stolker, Willem te Beest), Hogeschool 

(Agnita Mur en Sander van den Eijnden), Curium-

LUMC (Robert Vermeiren), Hoogheemraadschap 

Rijnland (Aart Haijtjema en Gerard Doornbos), VNO 

NCW West (Jan Versteegh)

Vertegenwoordigers van grote bedrijven en  

instellingen (groepsgesprek)

Willem te Beest (Universiteit Leiden), Henk Gerla 

(LUMC), Robert Vermeiren (Curium-LUMC), Ron 

Treffers (Alrijne Ziekenhuis), Ineke van der Zande (Li-

bertas Leiden), Bas van Drooge (DZB), Frank van Rooij 

(Radius), Sjaak de Gouw (GGD), Aart Haijtema (Hoog-

heemraadschap Rijnland), Annemiek Heijer (Achmea 

Zilveren Kruis), Coen Meijeraan (Flora), Franco Ongaro 

(Esa Estec), Dirk Jan van den Heuvel (UL Transaction 
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Security), Jeroen Diderich (Avery Dennison), Frits Peski 

(Infotheek Groep), Peter Mathot (Rabobank), Jelle 

Nederstigt (Jacobs), David Braithwaite (Hilton Leiden 

Garden Inn), Frans Schohaus (Van der Valk Hotel 

Leiden), Louis Sciarli (Vliko), Jan Versteegh (Teekens-

Karstens, voorzitter VNO NCW West), Edwin van Huis 

(Naturalis Biodiversity Center) .

Frisdenkers

Adri Hoogwerf (CEO van Mentor en daarvoor CFO 

Centocor), Annette de Vries (Directeur Kasteel Duiven-

voorde), Bart Kerkmeer (Voorzitter hockeyvereniging 

Alecto, Directeur KLM), Els Goulmy (Hoogleraar trans-

plantatiebiologie Universiteit Leiden), Erik Olijerhoek 

(Sociaal en cultureel ondernemer), Esther Raats 

(Board member profit and non-profit organizations, 

voormalig zakenvrouw van het jaar), Johan Vriesema 

(Directeur FloreoKids, kinderopvangorganisatie), Jos 

Vranken (Directeur Nederlands bureau voor toeris-

me), Kieran Earley (CEO & Principal The British School 

in The Netherlands), Kirsten Zitman (Teammanager 

van iDoe Leiden), Maria Loomans (Stichting kinder-

opvang Zoeterwoude), Marije van den Berg (Stadslab 

Leiden, Singelpark), Marijke Wefers Bettink-Remeijer 

(Oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam), Nanette 

Ris (Directeur Stadspodia Leiden), Nathalie Lecina 

(Studio Moio), Peter Frans Pauwels (Co-founder Tom 

Tom), Ron Droste (Directeur particulieren en private 

banking Rabobank Nederland) , Ronald Brus (Founder 

& CEO myTomorrows, voormalig CEO Crucell), Ruud 

Koole (Hoogleraar Politieke Wetenschappen Univer-

siteit Leiden), Stan Dessens (Voorzitter vereniging 

tot behoud van oud-groen en leefbaar Voorschoten), 

Theo van Leeuwen (Kaas- en natuurboerdij De Vier-

huizen), Karel de Beer (Ministerie van Buitenlandse 

Zaken)

Maatschappelijk middenveld:

Karin van Oort (SCOL), Frank ten Have , Rob Joosten, 

Co Zitman (Ondernemersvereniging Voorschoten), 

Jeroen van Oel, Ron Kühn (Centrum Ondernemers 

Voorschoten), Robert Jan Sliep (De Sleutels), Jan de 

Vries (Rijnhart Wonen), John Filippo (Winkeliers-

vereniging De Winkelhof), Ludwien Wassink (EVA 

mantelzorgondersteuning), Peter van Helsdingen 

(Groenadviescommissie Oegstgeest), Didos van Dam 

(Leiderdorpse Ondernemersvereniging), Mirjam Mul-

ler (Pluspunt Leiderdorp), Petra van Teijlingen (Gemiva 

SVG), Marjolein de Groot (Gemiva SVG), Mieke van 

Riel (Seniorenraad Oegstgeest), Jan Turk (Buurthuis 

Kratong), Marijke in ’t Veld (BIZ de Kempenaer), Rolf 

Marselis (Leidse sportfederatie), Frans van Rijn (Oeg-

stgeest sport federatie), Clarine van Wessem (Thuis in 

Voorschoten), Herman Klaver (Winkeliersvereniging 

Lange Voort), Peter Dordregter (duurzame ruimtelijke 

kwaliteit, Voorschoten), Ellen Hartevelt (Rijneke Bou-

levard), Carolien de Groot (JES Rijnland), John Swierin-

ga (Rijnlands Lyceum), Liesbeth Sentrop (Vereniging 

tot behoud van oud, groen en leefbaar Voorschoten), 

Hans de Roode (Sopora)

Studenten

Floor Veldhuis (WO rechtsgeleerdheid), Babette 

Boomgaardt (WO bestuurskunde), Suzanne van 

Basten (WO geschiedenis), Matthie de Bruin (HBO 

muziek en technologie), Floris Wagenaar (WO po-

liticologie), Wineke van Seters (WO geneeskunde), 

Arjan de Vries (WO rechtsgeleerdheid), Bartel van 

der Velden (WO geschiedenis), Dion Vijverberg (WO 

rechtsgeleerdheid), Aleterik Oosthoek (WO bestuurs-

kunde), Joost Kroon (WO politicologie), Yassine 

Boutahri (MBO Facilitair), Bram Goossens (HBO ho-

reca), Maaike van Vliet (WO Engelse taal en cultuur), 

Emma van Noort (Kunstacademie, beeldende kunst), 

Solange Ploeg (WO geschiedenis), Jaap Bogerd (WO 

economie), Max Kersten (MBO Sport en bewegen), 

Fabio Zacheo (MBO sport en bewegen), Eveline 

van Beelen (WO psychologie), Dirk van Hoord (WO 

bestuurskunde), Martijn van de Weerdt (WO bedrijfs-

kunde en filosofie), Jaco Tresfon (WO psychologie), 

Sietse van den Berg (WO culturele antropologie), Lieke 

Liefkes (WO Neerlandistiek), Zeping Oerlemans (WO 

geschiedenis) . 

Studenten van “move your skills” (ROC Leiden), Jon-

gerenraad Zoeterwoude, “King for a day”, Denktank 

studenten . 

De studenten zijn woonachtig in de Leidse regio . 

De studenten Denktank heeft een ‘Toekomstvisie 

Leidse regio’ vanuit de jongeren / studenten geschre-

ven (in interactie met hun achterban) en dit tijdens 

een pitch-avond gedeeld met HBO en MBO studen-

ten waarna in subgroepen een aantal thema’s verder 

zijn uitgediept . 

Scholieren

Leerlingen uit groep 7/8 van twee basisscholen in 

Voorschoten en Oegstgeest . (Hen hebben we ge-

vraagd te tekenen wat volgens hen anders is in 2027 

in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en 

Zoeterwoude .)
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Onze vragen aan  
de “buitenwereld”
Wat willen we weten van onze externe maatschap-

pelijke en bestuurlijke partners en samenleving? Die 

vraag hebben raads- en collegeleden beantwoord 

tijdens een gezamenlijke conferentie op 9 december 

2016 . In de afbeelding hieronder is te zien welke 

vragen zij het belangrijkst vonden:

De wens is uitgesproken ten behoeve van de Toe-

komstvisie Leidse regio de verbinding met de samen-

leving te concretiseren . 

Wat mij betreft betekent dit dat we vooral onze 

externe maatschappelijke en bestuurlijke partners en 

samenleving vragen:

1. hoe kan de Leidse regio zich onderscheiden  

 en excelleren? 

 18,2%

2. wat zien jullie als belangrijkste kansen voor de 

 Leidse regio?  

 25,5%

3. wat zijn jullie behoeften en ambities en  

 hoe kunnen we daar gezamenlijk invulling aan 

 geven? 

 45,5%

4. wanneer helpt deze visie jullie? 

 10,9%

5. hoe zichtbaar en tastbaar moet deze visie 

 worden? 

 0,0%

6. dat vertel ik graag als ik het woord krijg 

 0,0%

Tijdens de gesprekken met de buitenwereld hebben we de 

onderstaande vragen gebruikt als leidraad .

1. Wat is, mede gelet op uw wensen en ambities (!), 

wat u betreft de gewenste ontwikkelrichting voor de 

Leidse regio?

2. Waar moet deze regio op inzetten en waar kan deze 

regio zich nog meer in onderscheiden? Wat ziet u als 

belangrijke uitdaging en of kans voor dit gebied?

3. Wat is wat u betreft de toegevoegde waarde en 

urgentie (op welke thema’s) voor deze vijf gemeenten 

om krachtiger samen te werken?

4. Heeft het wat u betreft meerwaarde als overheid, 

bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen nog 

krachtiger met elkaar verbonden zijn in de Leidse 

regio? Zo ja, rondom welke thema’s en hoe zou dit het 

beste vorm kunnen krijgen?
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Kwaliteiten van  
de regio versterken

Onder de gesprekspartners bestond grote overeen-

stemming over de identiteit van de regio en welke 

kenmerken en kwaliteiten de Leidse regio typeren . Tot 

die kwaliteiten behoren onder meer de aanwezigheid 

van een universiteit, de kracht van het Leiden Bio Sci-

ence Park, de gunstige ligging, de fijne buurten, het 

woongenot, mooie landschappen en het vele groen 

in en rondom de regio en de diversiteit van de regio 

(historische binnenstad, verschillende dorpskernen, 

diversiteit aan leefomgevingen, volop groen in de 

omgeving) .

 In veel gesprekken bleek ook dat de schaal van de re-

gio voor velen heel prettig voelt . Het stedelijk gebied 

is overzichtelijk en je zit al snel in het groen in de om-

geving . Dat maakt deze regio heel anders dan grote 

steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag . En 

dat moet vooral zo blijven . 

“Als je een paar paradepaardjes hebt, dan moet 
je daar wel je best voor doen. De lange beweging 
moet zijn om daar zuinig op te zijn en om die ruim-
te te geven. Bio Science. Kennis, cultuur, erfgoed en 
groene leefomgevingen zijn kernwaarden van deze 
omgeving. Die moet je faciliteren.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Wat is mijn droomgemeente? Het moet aantrek-
kelijk zijn voor mensen om er te wonen, te leven 
en andere mensen te ontmoeten. Hoe zou ik willen 
dat Voorschoten eruit zou zien? Als Palo Alto of 
als New York? Ik heb de neiging om te zeggen: iets 
Palo Alto-achtigs. We zitten dicht bij het strand, 
met veel groen, met veel slimme mensen, en met 
een oude kern die best uniek is. We denken dat Lei-
den ver van het strand ligt, terwijl het dichtbij ligt. 
Innovatiegebieden liggen altijd aan zee. We heb-
ben een aantal dingen die we moeten behouden 
en dingen die we willen bereiken. Wat zijn jouw 
kwaliteiten? Wat zijn je eigen krachten? Wees daar 
verdraaide zuinig op. Ga niet de grachten dempen. 
Erfgoed is een kracht. Het bio science park, daar ga 
je ook niet aan tornen. Maar ik heb niet het gevoel 
dat het collectief in de regio de universiteit goed 
ondersteunt.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Universiteit, historische binnenstad, goede 
leefomgevingen, groen, ligging vlakbij Schiphol, 
vlakbij zee! Werkgelegenheid op hoog niveau, veel 
zorg en veel zorginstellingen. En tegelijkertijd 
die kneuterigheid. We zijn met recht één van de 
mooiste regio’s van ons land…een best kept secret 
zijn we.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
BEDRIJFSLEVEN EN INSTELLINGEN

   CITATEN

“Doordat je een aantrekkelijke woongemeente 
bent en in staat bent jong talent aan je te binden, 
ben je zeer aantrekkelijk voor potentiële (interna-
tionale) bedrijvigheid. Hier kan de Leidse regio nog 
sterker op inzetten.”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER
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Regionale opgaven, 
kansen en ambities
Voortbouwen op wat sterk is, is een uitgangspunt 

waarin vrijwel iedereen zich kan vinden . Sterke pun-

ten van de regio zijn onder andere de universiteit, het 

Bio Science Park, de aantrekkelijke plekken om te wo-

nen, het groen en de landschappen en polders rond-

om het stedelijk gebied, de historische binnenstad en 

de variëteit aan gemeenschappen en leefomgevingen 

in de dorpen en de stad .

Aansluiten bij je kernkwaliteiten en die verder ont-

wikkelen, verbinden en versterken: dat is een breed 

gedeelde wens van onze gesprekspartners . Maar de 

regio heeft volgens hen ook andere opgaven . Veel 

genoemd werden onder meer het woningbouwpro-

gramma (met voldoende betaalbare woningen voor 

starters), het voorkomen van een tweedeling (door 

aandacht voor werkgelegenheid op alle niveaus, 

waardering voor onbetaald werk et cetera), verbe-

tering van (OV) bereikbaarheid binnen de regio en 

van de regio als geheel, het meer laten bruisen van 

de regio en daarmee nog sterker binden van jonge-

ren aan het gebied, duurzaamheid en spreiding van 

sportvoorzieningen .

Ook werd veelvuldig aandacht gevraagd voor het 

meer maatschappelijke betekenis geven aan de 

kernkwaliteiten van de Leidse regio . Kennis is op een 

geweldige manier vertegenwoordigd in deze regio . 

Met meer vereende kracht kan er een onderwijs-

kundig element aan toegevoegd worden . Dit door 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de hele 

Leidse regio nog meer te verbinden aan Bio science 

en de universiteit bijvoorbeeld . Ook kan het interna-

tionale karakter van de regio nog meer maatschap-

pelijke betekenis krijgen door internationaal (basis)

onderwijs in de hele Leidse regio te stimuleren / 

mogelijk te maken . Versterk en verbindt de kernkwa-

liteiten in het gebied nog meer en geef het nog meer 

maatschappelijke betekenis en stimuleer innovatie 

en ondernemerschap en geef dit de ruimte . Bescherm 

en behoudt het groen .

Daarnaast zijn er opvallend veel zorginstellingen en 

is er veel kennis over zorg in de regio . Ook dit kan nog 

beter worden toegepast in het gebied zelf waardoor 

we ons als gebied nog aantrekkelijker maken .

Misschien wel het belangrijkste inzicht uit alle 
gesprekken is dat de buurt en de regio de twee 
niveaus zijn waarop de lokale overheid goed moet 
functioneren en nog beter kan inzetten. De buurt is 
van belang voor prettig wonen, contacten, bewe-
ging, participatie en betrokkenheid. De regio is 
van belang voor werkgelegenheid, woningaanbod, 
bereikbaarheid, groen, landschappen en allerhan-
de stedelijke voorzieningen. 

Ga voor karaktervolle 
groei en durf te kiezen
Groei wordt door ‘de buitenwereld’ gezien als middel 

om welvaart en welzijn van de huidige en toekomsti-

ge inwoners te behouden en vergroten . Tegelijkertijd 

wordt het ook belangrijk gevonden dat die groei 

de kwaliteiten van onze regio en van de individuele 

gemeenten ondersteunt en versterkt . 

Het unieke karakter van de Leidse regio zien te ver-

sterken en hier meer mensen deelgenoot van maken 

is de gemene deler in de gesprekken . Wees bereid het 

gebied als één gebied te zien en plan en organiseer 

het als zodanig . Elk deel met zijn eigen aantrekkings-

kracht en versterk die aantrekkingskracht, is het 

devies . Geen vitale stad zonder vitale agglomeratie en 

geen vitale agglomeratie zonder vitale stad; je hebt 

elkaar nodig om het totaal te laten slagen . Omarm de 

groei en maak gedurfde keuzes is wat ‘de buitenwe-

reld’ de bestuurders van de Leidse regio meegeeft .

Durf ook te kiezen als het gaat om externe oriëntatie . 

Externe stakeholders zoals Schiphol, de gemeente 

Haarlemmermeer en de metropoolregio’s (Rotterdam 

- Den Haag en Amsterdam) adviseren de Leidse regio 

de aantrekkelijkheden van het gebied (waaronder 

de historie en traditie van het gebied op het terrein 

van universiteit, bio science en medic) meer ‘aan te 

bieden’ aan externe partners . De wereld om de Leidse 

regio heen wacht niet en verstrekt haar krachten . 

Het merendeel ziet een sterkere oriëntatie op en 

krachtigere samenwerking met de Metropoolregio 

Den Haag Rotterdam (met de verbinding op de as 

Leiden - Delft - Rotterdam) als een logische keuze voor 

de Leidse regio . Anderen vinden dat dat een intensie-

vere samenwerking met het noorden niet in de weg 

hoeft te staan . Op dit moment treft de Schipholregio 

de Leidse regio sporadisch en als dit het geval is, gaat 

het merendeels over geluidsoverlast . Dit terwijl dat 

deel van het gebied economisch kansen biedt .  
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“Maak een keuze door je als Leidse regio gezamenlijk 

sterker extern te oriënteren en kom uit je ‘splendid 

isolation’’’ is een veel gehoorde oproep . 

   CITATEN

“Dit gebied kent opvallend veel zorginstellingen. 
Positioneer dit nog beter en weet dit nog beter te 
verbinden. Pas kennis over zorg ook zichtbaar toe 
in je gebied.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELINGEN

“Koester je monocultuur (bio science) maar blijf 
ook om je heen kijken. Waar kun je in goede ver-
bintenissen je DNA versterken?”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN-GESPREK MET  
EXTERNE (SEMI-) OVERHEIDSINSTELLING

“Laat de kracht van de kenniseconomie in alle 
thema’s terugkomen. De schaalgrootte maakt het 
mogelijk om heel veel verbindingen te leggen. Tus-
sen ROC, HBO en universiteit bijvoorbeeld. Daag 
de kennis in de regio uit om mee te denken over 
toekomst van sociaal beleid.”

CITAAT OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Kennis is de sleutel. De Universiteit Leiden zou 
zich opener moeten opstellen, zodat er meer op 
lokaal niveau mee te doen is.”

OPGETEKEND TIJDENS TERUGKOPPELING TAFELGESPREK IN BIJEEN-
KOMST MET FRISDENKERS

“De Leidse regio is onvoldoende bekend. Het is “the 
best kept secret”. Bundel je krachten en maak de 
best kept secret known.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Er zijn verschillende schalen waarop we opere-
ren: internationaal, nationaal, bovenregionaal, 
regionaal, gemeentelijk, wijk en buurt. Voor veel 
thema’s die inwoners raken, is het buurt- en 
wijkniveau het geëigende niveau. Zet daar als 
overheid ook meer op in. Daar kun je werkelijk het 
verschil maken. Voor het nationale en internatio-
nale niveau heb je daarentegen een sterke regiona-
le sturing nodig.”

CITAAT OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Strenght based. Sluit aan bij waar je  
al goed in bent.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“De vijf gemeenten hebben nog te weinig profiel 
dat in een of twee woorden kan worden benoemd.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Durf als Leidse regio te kiezen: wil je de koning 
van de Bollenstreek zijn of wil je gezamenlijk de 
kansen van de randstad en Zuid Holland verster-
ken en je werkelijk aansluiten bij de metropoolre-
gio en je natuurlijke plek daar verder uitbouwen?”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER
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Verschillende aspec-
ten van karaktervolle 
groei
Hieronder geven we een overzicht van thema’s die 

tijdens onze gesprekken veel tongen losmaakten, 

gegroepeerd in lijn met de opbouw van de concept-

Toekomstvisie .

Laat de woningvoorraad meegroei-
en met de behoefte, te midden van 

onze mooie groene omgeving 

De Leidse regio heeft veel plekken waar het goed 

wonen is . Het groene karakter wordt hier vaak als 

reden voor het goede woonklimaat genoemd . Over 

dit standpunt bestaat grote unanimiteit . Maar veel 

gesprekspartners vinden dat de Leidse regio er goed 

aan zou doen om veel meer werk te maken van wo-

ningproductie . Studenten zien dit zelfs als een van de 

belangrijkste opgaven voor de regio . Zij zien graag dat 

er snel meer betaalbare woningen voor starters en 

jonge professionals beschikbaar komen . Ook ouderen 

willen graag nieuwe woningen, gelijkvloers en liefst 

in hun eigen vertrouwde wijk .

Nieuwe woningen in de regio zouden vooral binnen-

stedelijk gerealiseerd moeten worden . Dit betekent 

niet per se dat alle nieuwe woningen in de binnen-

stad moeten komen; wel zouden de open landschap-

pen rondom ons stedelijke gebied behouden moeten 

blijven . Studenten zouden zelfs graag zien dat de 

Leidse regio als ambitie zou opnemen de groenste 

universiteitsstad van Europa te willen zijn . Niemand 

heeft dus bepleit om polders in de vijf gemeenten 

van de Leidse regio vol te bouwen . Wel om gedurfde 

keuzes te maken teneinde het groen echt groen te 

kunnen laten . Gedurfde keuzes door de stad echt stad 

te maken en op gerichte plekken te verdichten en de 

lucht in te gaan .

Het bedrijfsleven ziet graag dat het nieuwe wonin-

gaanbod ook (deels) is toegespitst op hun inter-

nationale werknemers . Die expats zitten lang niet 

allemaal te wachten op een woning in Wassenaar . 

Velen wonen graag in een hoogstedelijke omgeving, 

met volop voorzieningen op loopafstand (eettentjes, 

bijvoorbeeld) en met een internationale school aan 

de westkant van de regio .

   CITATEN

“Dorpen beschermen en functies laten  
behouden en maak de stad echt stad. Dit 
vraagt om gedurfde keuzes van de stad.  
Durf te kiezen! Ga de lucht in en maak er een 
echte skyline van om zodoende ook je parels 
te kunnen behouden.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Leidse regio dankt haar aantrekkelijkheid 
aan het groen. Toch zijn er verbetermogelijk-
heden aan de noord-oostkant van de Leidse 
regio: maak het boerenland toegankelijk. Ont-
sluit het boerenleven, maak het toegankelijk 
als recreatiegebied en stimuleer de verkoop 
van streekeigen producten”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN-GESPREKMET INWONER DIE 
CONTACT OPNAM NAAR AANLEIDING VAN STUK IN LOKALE KRANT

“Maak een gezamenlijke waardenkaart, waar-
op een bepaalde waarde aan een gebied wordt 
toegekend om te zorgen dat bepaalde plekken 
groen blijven. Bestempel ‘heilige plekken’. 
We kunnen op die manier bepalen waar we 
willen verdichten en waar we niet aan willen 
komen” 

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Ga op gerichte plekken de lucht in. Dat vraagt om 
bestuurlijke kracht en leiderschap. Als je de lucht 
niet in gaat, moet je de breedte in. En dat willen we 
niet. Wees niet bang om de lucht in te gaan. Uit-
eindelijk koopt degene die zich het hardst verzette 
het appartement hoog in het nieuwe gebouw, met 
uitzicht op het groen dat behouden is gebleven. Zo 
zien we dat ook op andere plekken in het land”.

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK MID-
DENVELD
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“Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is essen-
tieel voor de regio. Daar is veel ‘hoogwaar-
dige’ werkgelegenheid. De mensen die daar 
werken, hebben meer koopkracht. We moeten 
nieuwe woningen aanbieden die daarbij 
passen. Dat is ook heel belangrijk voor de de-
tailhandel. Ik verkoop liever een product van 
100 euro dan iets van een tientje!”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET  
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

“Je hebt de stedelijke kern van leiden en de 
vier andere gemeenten als groene long van 
Leiden. Maak assen vanuit die 4 gemeenten 
en leg groene verbindingen naar het singel-
park. Bekijk het stedelijk gebied als 1 gebied 
en verbindt het groen!”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET  
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

“We zien in Oegstgeest de groenvoorziening dras-
tisch teruglopen, wellicht omdat men het finan-
cieel niet meer kan opbrengen. Dit is zo zonde. 
Pak de groenvoorziening en het groenonderhoud 
samen aan, dat is een stuk efficiënter”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET  
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

“Er is drastisch behoefte aan starterswoningen, 
vooral voor de fase van student naar young profes-
sional. Maar hier een speerpunt van als je jongeren 
aan het gebied wilt binden. Wees creatief en pas 
bedrijfsbestemmingen aan zodat je er kunt wonen, 
versoepel als regio regelgeving ten aanzien van 
leegstaande panden etc.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET STUDENTEN
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Laat de regionale economie 
de werkgelegenheid en  

welvaart opstuwen

De Universiteit Leiden en het Bio Science Park zijn 

dé iconen van de economie van Leiden, blijkt uit de 

gesprekken . Maar die iconen kan de regio nog veel 

beter benutten . Zowel onder “frisdenkers” als onder 

sommige vertegenwoordigers van grote bedrijven 

en instellingen wordt met lede ogen aangezien dat 

delen van de universiteit naar Den Haag verhuizen . 

Den Haag investeert veel in universitair onderwijs . 

Sommige gesprekspartners vragen zich af of de 

Leidse regio voldoende doet om groei van LBSP en 

universiteit hier mogelijk te maken .

Vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen 

verbazen zich erover dat Oegstgeest en Leiden niet 

intensiever samenwerken in de ontwikkeling van het 

Bio Science Park en het aangrenzende terrein rondom 

Kasteel Endegeest .

Op economisch gebied werkt de regio al intensief sa-

men in Economie071 . Een van de uitkomsten daarvan 

is de gezamenlijke retailvisie . Vertegenwoordigers 

van winkeliersverenigingen uit de regio toonden zich 

in meerderheid enthousiast over de totstandkoming 

van die visie en over de inhoud ervan . Dat gold niet 

voor de vaststelling ervan . Ze konden er geen begrip 

voor opbrengen dat de Leidse gemeenteraad de visie 

niet wilde vaststellen . De andere gemeenten hadden 

de visie wel vastgesteld .

In één op één gesprekken met externe stakeholders 

is opgemerkt dat het belangrijk is vanuit clustervor-

ming allianties aan te gaan binnen de Leidse regio . De 

Leidse regio is nu niet altijd zichtbaar, zowel bestuur-

lijk als qua bedrijven voor grote (overheids)organisa-

ties rondom de Leidse regio . De uitstralingskracht van 

de Leidse regio kan sterker en het loont bijvoorbeeld 

Economie 071 uit te bouwen en versterken met een 

sterkere vertegenwoordiging van (en verbinding met) 

bedrijven en instellingen . 

In gesprekken met vertegenwoordigers van grote 

bedrijven en instellingen en frisdenkers ontstonden 

al snel ideeën om de economische basis van de regio 

te verbreden naar andere sectoren, bijvoorbeeld 

met waterrecreatie in het plassengebied, en om de 

citymarketing van de regio (nog) meer gezamenlijk 

aan te pakken . Ook gaf men aan dat de Leidse regio 

de oostkant van het gebied beter kan benutten . Sluit 

aan bij bedrijvigheid aan de oostkant en brand en 

cluster dat nog beter . Waar mogelijk verbindt het met 

het kennisintensieve karakter van de Leidse regio . 

Zorg ook voor goede (OV) bereikbaarheid van de oost-

kant, zoals het station .

   CITATEN

“Wat is onze ambitie? We zijn een kennisin-
tensieve regio. Maar is dat goed genoeg? Als 
je meer kennis wil, met de complete onder-
nemersketen daarbij, dan moet je de huisves-
tingsproblematiek oplossen, niet ten koste 
van groen, maar door heel slim en smart be-
bouwing te realiseren op de plekken waar het 
wel kan. Smart, ertussenin. Die ambitie mag 
niet ten koste gaan van wat we hebben. Maar 
we hebben wel de ambitie om te groeien.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Ga niet op een eiland zitten en maak een 
keuze om gezamenlijk als Leidse regio goed 
samen te werken met de metropolen. Dit ver-
sterkt de economische positie van het gebied 
en de regionale werkgelegenheid”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE 
PARTNER

“Ik moet erg lachen om wethouders die 
met elkaar concurreren om bedrijven. 
‘Kom in mijn gemeente’, zegt de een. 
‘Nee, kom in mijn gemeente’, zegt de an-
der, terwijl dat maar 100 meter verder is.” 

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGEN-
WOORDIGERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Bio Science en Universiteit moet je versterken 
en ruimte geven. Versterken is ruimte geven. In 
Den Haag komt steeds meer Leidse Universiteit te 
zitten. In Den Haag snappen ze het en doen ze het. 
Durf ergens op in te zetten en een lange adem te 
hebben."

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET FRISDENKERS
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“Borrowed size” om aantrekkelijk te zijn,  
leen uit je omgeving om zelf krachtiger over 
te komen of te zijn, bijv. Leidse Universiteit in 
Den Haag.”
'
OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDI-
GERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Let op met termen als biobased en vitaliteit. 
Dat zijn containerbegrippen die niet een-
duidig zijn. Als je daarbinnen ambities hebt, 
wees daar dan veel scherper in.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGEN-
WOORDIGERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Het goede van de retailvisie is dat we dif-
ferentiëren vanuit het consumentenperspec-
tief. Door de variëteit te vergroten kun je elkaar 
gezamenlijke versterken. Lastig is wel dat niet alle 
gemeenten geld hebben om de retailvisie goed 
uit te voeren. Voorschoten komt al jaren tekort. 
Er kan zelfs geen veegwagentje door de winkel-
straat heen. Maak met elkaar één pot met geld en 
besteed dat waar het nodig is.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Het onderwijs voert nu ‘overeenstem-
mingsgericht overleg’ met de gemeenten uit 
Holland Rijnland. Dat is als de processie van 
Echternach. Eerst komen er ambtenaren uit 
alle gemeenten en daarna ook nog de wethou-
ders uit alle gemeenten. Terwijl het onderwijs 
in de regio kan worden vertegenwoordigd 
door één persoon!”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Jong innovatief ondernemerschap: aan de 
westkant; men wil downtown, het is een way 
of living en men wil om de hoek een latte 
macchiato en een sojamelk kunnen scoren.”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN-GESPREK MET EXTERNE 
(SEMI-) OVERHEIDSINSTELLING

“Amsterdam marketing zou bio science en het 
toerisme kunnen versterken. Op basis van zijn 
maat zou Leidse regio goed mee kunnen doen, 
maar zou daar dan ook meer energie in moeten 
steken. Leidse regio zou sterker kunnen lobbyen en 
zichzelf meer kunnen uitnodigen. Internationale 
propositie kan daardoor versterken. Daarin kan 
men desgewenst meeliften met Amsterdam.”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER 

Onderwijs

Wettelijk gezien hebben gemeenten maar een 

beperkte taak op onderwijsgebied: zorg dragen 

voor huisvesting van primair en voortgezet onderwijs . 

Toch vinden veel gesprekspartners onderwijs een 

belangrijk onderwerp voor de regio . Suggesties hierbij 

waren onder meer:

> versterk de banden tussen (voortgezet) onder-

wijs en universiteit en bedrijfsleven, onder meer op 

het Leiden Bio Science Park

> leidt studenten beter op met internationale 

vaardigheden voor de 21ste eeuw, zodat zij internati-

onaal kunnen denken, communiceren en klantencon-

tact kunnen onderhouden .

   CITATEN

“Ambitie van dit grotere gebied zou op onderwijs-
kundig terrein zoveel verder kunnen gaan. Niet 
alleen door het te verbinden aan het kennisinten-
sieve karakter van de Leidse regio maar ook het 
internationale karakter van de regio. We zijn im-
mers ook een internationale omgeving. Dit zouden 
we nog meer kunnen benutten en verbinden door 
ook meer internationale basisscholen te initiëren / 
stimuleren. Door gebrek aan bestuurlijke kracht en 
ambitie is dit nog steeds niet voor elkaar.” 

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“De historie en traditie van het gebied heeft onmis-
kenbaar toekomstwaarde maar maak gezamenlijk 
meer ruimte voor initiatieven daarnaast”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER
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Maak het stedelijk gebied  
beter bereikbaar door  

infrastructuur te verbeteren

“Als je wilt dat het een regio wordt, verbindt het dan 

ook als een regio, met lightrail door de hele regio!” 

Deze oproep deed een groepje studenten tijdens een 

pitch over de toekomst van de Leidse regio . Beter 

OV was een wens in veel gesprekken . Beter OV op 

het Leiden Bio Science Park (vertegenwoordigers 

bedrijfsleven), beter OV door de hele regio (frisden-

kers), goedkoper OV naar Noordwijk (ceo Estec), een 

station bij Zoeterwoude (bestuurders van omliggende 

gemeenten, vertegenwoordigers bedrijven Leidse 

regio) .

   CITATEN

“Zorg dat je de kwaliteiten van het gebied goed 
kent en dat je die benut. Het gebied zou letterlijk 
en figuurlijk beter verbonden moeten worden. En 
de ruimtelijke planning kan beter. Als je het gebied 
beschouwt als gezamenlijk gebied ga je het onher-
roepelijk anders plannen en inrichten”.

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Station aan de oostkant is er nog steeds niet. 
Bestuurlijke daadkracht en lef ontbreekt. Niet 
eindeloos afwachten maar ga met elkaar in 
gesprek en zorg dat zaken werkelijk van de 
grond komen.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDI-
GERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Bereikbaarheid van het gebied is een groot 
knelpunt. In de plannen ten aanzien van de Rijn-
landroute is het Lammerschansplein helemaal 
achteraan in de planning gezet. Kan dit niet naar 
voren worden gehaald?” 

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Verbaas me telkens weer waarom de ene gemeen-
te wel goede fietsverbindingen en fietstunnels 
heeft en de andere gemeente niet. Zorg voor een-
duidig beleid en verbindt de fietspaden en wandel-
paden beter en maak er echt een eenheid van. Dit 
stimuleert mensen ook om vaker de fiets te pakken 
en van de mooie omgeving te genieten.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Alles begint bij goede bereikbaarheid. Is cruciaal. 
Hiervoor heb je elkaar per definitie nodig! Verbin-
dingen zijn ook belangrijk om studenten buiten de 
binnenstad te kunnen huisvesten, maar ook om 
werkgelegenheid te stimuleren.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET STUDENTEN

Laten we als kennisregio voorop 
lopen in duurzaamheid 

Duurzaamheid stond bij enkele van onze ge-

sprekspartners hoog op de lijst van prioriteiten . Het 

meest uitgesproken in zijn duurzaamheidswensen 

was frisdenker Theo van Leeuwen, biologisch boer 

in Zoeterwoude . Hij wist tijdens de gesprekken met 

frisdenkers velen te enthousiasmeren voor veel meer 

circulariteit in de omgang van de mens met zijn 

omgeving . Ook het Hoogheemraadschap gaf in een 

één-op-één-gesprek aan dat het zijn van een klimaat-

bestendige en waterbestendige regio een belangrijke 

ambitie zou moeten zijn, gezien alle ontwikkelingen 

die onvermijdelijk op ons als gebied afkomen . Heine-

ken ziet volop mogelijkheden in het runnen van een 

gezamenlijk windpark en ook in het onderzoeken van 

een gezamenlijke waterproductie .

   CITATEN

“Ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de 
bodem daalt. We kunnen niet langer de nadelige 
effecten alleen aanpakken. We zullen met elkaar 
moeten samenwerken. Een samenwerkingsverband 
werkt makkelijker als je in abstractie praat maar 
wordt diffuser zodra het concreter wordt. Belangrijk 
dus om een heldere governance en veel mandaat te 
hebben als samenwerkende gemeenten”

OPGETEKEND IN EEN-OP-EEN-GESPREKMET EEN GROTE INSTELLING

“Samenwerking moet meer dan geografie 
zijn. Zoek overleg bijvoorbeeld met Heineken 
over groene bio based technologie”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOOR-
DIGERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
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“Groen, schoon en duurzaam: maak Groot Leiden 
de groenste universiteitsstad van Europa, verbindt 
je natuurgebieden, bouw het openbaar vervoer om 
naar elektrisch openbaar vervoer en koop collectief 
zonnepanelen en dubbel glas in”

OPGETEKEND TIJDENS PITCH BIJEENKOMST MET STUDENTEN

Laat iedereen meetellen  
en meedoen

“Kan het nou eindelijk eens afgelopen zijn met dat 

gepraat over hoger en lager opgeleiden?”, verzuchtte 

Nathalie Lecina tijdens het gesprek met frisdenkers . 

Kinderen krijgen al veel te vroeg een stempel van 

“hoog” of “laag” opgedrukt, met nefaste gevolgen . 

Denken over hoog en laag werkt een maatschappelijke 

tweedeling in de hand, vreest ze . Uit haar werk met 

uitgevallen MBO’ers merkt ze dat die jongeren veel 

meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk houden . Door 

zulke talenten niet op te merken doen we hen en de 

gehele samenleving volgens haar te kort, vindt ze .

Het pleidooi van Nathalie Lecina kan symbool staan 

voor veel gesprekken die we hebben gevoerd . Velen 

maken zich druk om de toekomstige kansen op de 

arbeidsmarkt voor mensen met een middelbare 

opleiding . En daarom vinden zowel veel vertegen-

woordigers van het bedrijfsleven als studenten en 

frisdenkers het belangrijk aandacht te blijven geven 

aan werkgelegenheid op alle niveaus . daarvoor moet 

voldoende ruimte bestaan in de Leidse regio .

Ook uniformering van beleid en regelgeving is veel-

vuldig genoemd . Zo is het aan mantelzorgers in dit 

stedelijk gebied lastig uitlegbaar als je niet dezelfde 

vergoeding krijgt als je mede-mantelzorger die net 

over de gemeentegrens woont .

   CITATEN

“Het gaat goed met de goed opgeleide rijke bo-
venklasse in Leiden, maar zorg ook dat je de lager 
opgeleiden ook meeneemt en ze verbindt aan 
bijvoorbeeld het Bio Science Park.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“In deze tijd hoeft het gemeentebestuur niet alles 
op te lossen. De overheid kan veel meer maatschap-
pelijke uitdagingen openstellen voor oplossingen 
van burgers. Omschrijf challenges voor scholen, 
voor ondernemers, en richt jezelf op de dingen die 
je echt als overheid moet doen. Je rol als overheid 
is sterker dan ooit, als je tenminste goed nadenkt 
over datgene wat je wil borgen vanuit de overheid. 
Dat betekent wel dat je moet durven loslaten. Dat je 
ergens niet over gaat. “De uitdaging hier is eigenlijk 
het ontwarren van wat je aan de buitenwereld kunt 
vragen. Hoe gaan jongeren met een beperking aan 
een baan komen? Zulke uitdagingen kun je buiten 
de deur van de overheid oplossen. Hetzelfde geldt 
voor de aanpak van schooluitval, voor huisvesting 
van vluchtelingen. “De overheid denkt veel te vaak 
het zelf te moeten oplossen. Maar sociale vraagstuk-
ken zijn geen vraagstukken van de overheid alleen. 
Heel veel mensen kunnen daaraan een bijdrage 
leveren. Stop met de ouderwetse avondjes voor 
burgerparticipatie. Anno nu kunnen wij, de burgers, 
echt veel meer.”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Vanuit de mantelzorger is het prettig als afspra-
ken in verschillende gemeenten gelijk zijn. Het is 
heel duidelijk 1 stedelijk gebied en een eenduidig 
beleid zou daarbij plezierig zijn. Nu is het soms 
verwarrend voor mensen waarom de ene mantel-
zorger bepaalde vergoeding wel krijgt en de andere 
niet, terwijl men bij wijze van spreken aan de over-
kant van de straat in een andere gemeente woont.”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK  
MIDDENVELD
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Laat aanbod voorzieningen  
aansluiten op behoefte van  

bewoners in de regio

Samenwerking in de regio kan leiden tot betere voor-

zieningen in de regio . Bijvoorbeeld op retailgebied . 

Door versterking van de variëteit kan de kracht van 

het geheel toenemen, is de gedachte . Tenminste, dat 

vinden vertegenwoordigers van winkeliersverenigin-

gen die we hebben gesproken .

Ook op sportgebied is er nog een wereld te winnen . 

Het sportbeleid van de vijf gemeenten in de regio 

is nog versnipperd . Velen zien daarin kansen voor 

verbetering . Ten minste, als de sportfederaties en de 

verenigingen daaraan ook willen meedoen .

   CITATEN

“Maak nou eindelijk eens een sportnota voor deze 
vijf gemeenten. Maar dan moeten de sportfedera-
ties wel willen. We hebben nu vijf zwembaden in 
de regio. Hebben we die wel goed verdeeld? En met 
één sportnota kun je ook de tarieven gelijk trekken. 
Dan is de huur van velden overal in de regio even 
hoog. Dat is eerlijker.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Sport kan een belangrijke meerwaarde hebben. 
Dit kan veel verschillende partijen verbinden. Zo 
kan onderhoud van de velden worden gebruikt als 
dagbesteding, kunnen er voor ouderen dansavon-
den gehouden worden in voetbalkantines etc. Qua 
sport is het ook tijd voor heldere en slimme keuzes. 
De regio heeft vijf zwembaden, is dit wel nodig? 
Ook kan er meer afstemming tussen gemeenten 
zijn met betrekking tot tarieven, en ook kunnen we 
zorgen dat expats zich meer welkom voelen. Een 
idee zou een regionale sportkaart zijn waar je in de 
hele regio mee kan sporten.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK  
MIDDENVELD

“Een zwembad in elke gemeente open houden 
of gebruikersgebieden inventariseren en daar 
behoeften op afstemmen?”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDI-
GERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
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Het gaat om  
buurt én regio

Misschien wel het belangrijkste inzicht uit alle ge-

sprekken is dat de buurt en de regio de twee niveaus 

zijn waarop de lokale overheid goed moet functio-

neren . De buurt is van belang voor prettig wonen, 

contacten, beweging en betrokkenheid . De regio is 

van belang voor werkgelegenheid, woningaanbod, 

bereikbaarheid, groen, landschappen en allerhande 

stedelijke voorzieningen . Dit inzicht kwam naar voren 

tijdens gesprekken met studenten, met het maat-

schappelijk middenveld, met vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven uit de regio en met frisdenkers .

Een goed functionerende overheid op regionaal 

niveau betekent dat beslissingen die de hele regio 

aangaan, ook op het niveau van de regio worden ge-

nomen . Als dat niet gebeurt, kunnen allerlei deelbe-

langen de boventoon gaan voeren en is de uitkomst 

“suboptimaal” . Goede bestuurders weten telkens slim 

te schakelen tussen het niveau van de buurt en het 

niveau van de regio . Als de lokale overheid op deze 

twee niveaus goed functioneert, biedt dat de best 

denkbare basis voor welvaart en welzijn in de regio .

De buurt is het niveau van het leven van alledag . In 

de buurt kan de lokale overheid het verschil ma-

ken, bijvoorbeeld met zorg en ondersteuning, met 

inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en 

toegankelijkheid van wijkvoorzieningen . Dit bete-

kent niet dat alle buurten eender behandeld moeten 

worden; een wijk met bewoners met een hoge soci-

aal-economische status zal minder bemoeienis nodig 

hebben dan andere wijken . Maatwerk op wijken 

buurtniveau, maar wel vanuit een krachtige regionale 

aansturing .

   CITATEN

“Zorg dat buurten goed functioneren. Het gaat 
om het niveau van de regio en om het niveau van 
buurten. Alleen in kleine gemeenschappen zoals 
buurtjes kun je vergrijzing en eenzaamheid daad-
werkelijk oplossen en tegelijkertijd moet je op re-
gionaal niveau landelijke ontwikkelingen kunnen 
vertalen naar krachtig beleid.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Er zijn verschillende schalen waarop we opereren: 
internationaal, nationaal, bovenregionaal, regio-
naal, gemeentelijk, wijk en buurt. Voor veel the-
ma’s die inwoners raken, is het buurten wijkniveau 
het geëigende niveau. Zet daar als overheid ook 
meer op in. Daar kun je werkelijk het verschil ma-
ken. Voor het nationale en internationale niveau 
heb je daarentegen een sterke regionale sturing 
nodig”.

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Inwoners zijn veelal gericht op zichzelf en de 
wijk; dat vraagt dus om bestuurlijk leider-
schap en een zekere kwaliteit om regionale 
en landelijke belangen te kunnen behartigen 
en te vertalen naar gemeenteniveau/ wijkni-
veau”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Het is klip en klaar dat je voor al deze opgaven sa-
men moet werken. Alleen kun je het niet. De regio 
functioneert als één gebied. Bestuur het dan ook 
als één gebied. Maar koester tegelijkertijd je eigen 
identiteit door ook op buurtniveau in te zetten en 
de verschillen tussen buurten te koesteren.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET STUDENTEN
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Bestuurlijk  
krachten verenigen
Bestuurlijke samenwerking was in alle gesprekken 

een belangrijk onderwerp . Alle gesprekspartners wa-

ren het erover eens dat intensivering van de samen-

werking in het belang is van de inwoners, de bedrij-

ven en instellingen in de Leidse regio . Ook al was dit 

niet de vraag aan onze gesprekspartners, wel waren 

er verschillende meningen over de manier waarop die 

intensievere samenwerking idealiter georganiseerd 

zou moeten worden .

Veel bestuurders en directieleden van bedrijven en 

maatschappelijke instellingen begonnen uit zichzelf, 

terwijl de vraagstelling over de identiteit en kracht 

van het gebied ging, over fusie als logische uitkomst 

van deze Toekomstvisie . Sterker nog, veel gespreks-

partners uit deze groep vindt het hoog tijd dat de vijf 

gemeenten doorpakken met elkaar en er één sterk ge-

bied van maken . Met name omdat men vindt dat de 

vijf gemeenten elkaar teveel in de houdgreep houden 

en daardoor hun kansen sloom grijpen . Dit terwijl 

het gebied veel potentie heeft . Onder vertegenwoor-

digers van belangenorganisaties waren daarentegen 

ook aanhangers van niet-vrijblijvende samenwerking, 

zonder dat dit uitmondt in fusie . Fusie is geen heilig 

middel, maar een sterke ‘holding-constructie’ is op 

zijn minst wel nodig volgens sommigen van hen . 

Onder studenten en “frisdenkers” waren er velen die 

de regio als één samenhangend gebied zien, waarbij 

gemeentegrenzen in het leven van alledag nauwelijks 

relevantie hebben . Vooral studenten zien eigenlijk 

geen reden waarom de vijf gemeenten apart verder 

zouden blijven gaan: “Als samenwerken efficiënter is, 

waarom ga je dan niet meteen fuseren?”

De intensievere samenwerking is volgens de bui-

tenwereld belangrijk om uiteenlopende redenen. 

Hieronder lopen we de veel genoemde punten langs:

> meer slagvaardigheid en daadkracht in besluit-

vorming en uitvoering. Vooral vertegenwoordigers 

van het bedrijfsleven en andere overheden hechten 

hieraan . Nu hebben bedrijven en instellingen vaak 

te maken met ingewikkelde regionale afspraken (bij-

voorbeeld over kantorenmetrages) en met verschillen 

in beleid . Regionale besluitvorming ervaren ze als 

stroperig . Vooral bij “grensgeschilletjes” binnen de re-

gio leidt dat tot lacherigheid of frustratie over gebrek 

aan bestuurlijke slagkracht . Een actueel voorbeeld 

is de besluitvorming over de retailvisie van Econo-

mie071 . De Leidse gemeenteraad heeft besluitvor-

ming over die visie uitgesteld . Buiten Leiden heeft dat 

tot ongenoegen geleid bij vertegenwoordigers van 

winkeliers- en ondernemersverenigingen .

In één op één-gesprekken benadrukten bestuurders 

uit de omgeving het belang van consistentie in beleid 

en financiële armslag . Het is volgens hen relatief 

makkelijk mooie toekomstdoelen te formuleren . Het 

is lastig om lange termijn doelen te formuleren met 

meerjarige consistentie, commitment en financiële 

en bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht . Dit 

ontbreekt nu vaak, omdat men in de uitvoering weer 

terugspringt naar het eigen ‘eiland’ en dan weer van-

uit het individuele belang redeneert en opereert .

> Een duidelijk geluid namens de regio bij andere 

overheden (“met één mond praten”). Ook dit punt is 

nadrukkelijk genoemd door vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven en andere overheden, evenals door 

verbonden partijen . Volgens hen zou de regio één ge-

zicht moeten hebben in belangrijke overlegfora als de 

Economische Programmaraad Zuidvleugel . Dat zijn 

tafels waar toekomstige miljardeninvesteringen in de 

Randstad worden besproken . Doordat “grensgeschil-

letjes” en beleidsafstemming binnen de regio veel tijd 

vergt van bestuurders en men naar zeggen van ‘de 

buitenwereld’ relatief veel met zichzelf en elkaar be-

zig zijn laten ze kansen liggen . Ze komen onvoldoen-

de toe aan lobby en vertegenwoordiging buiten de 

regio . Zorg dat je voldoende massa en eensgezindheid 

hebt om aan de tafels te zitten waar de besluiten 

worden genomen (provinciaal, metropolen, vleugels, 

nationaal en internationaal) en laat daar een krachtig 

geluid horen . 
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> Meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid in 

ambtelijke ondersteuning. In een grotere organisatie 

is er meer ruimte voor specialisatie en functiediffe-

rentiatie . Daardoor kan de kwaliteit omhoog en de 

kwetsbaarheid omlaag . Externe stakeholders en ook 

grote bedrijven en instellingen uit de Leidse regio zelf 

geven aan soms grote verschillen te ervaren ten aan-

zien van zowel ambtelijke als bestuurlijke kwaliteiten 

van gemeenten . Zij ervaren veelal een relatie tussen 

de grootte van een gemeente en de professionaliteit 

en het niveau van het ambtelijk apparaat (en de 

bestuurders), evenals de kwetsbaarheid en daarmee 

continuïteit van het ambtelijk apparaat . Door de 

krachten te bundelen ontstaat er in hun optiek meer 

continuïteit, een sterkere onderhandelingspositie, 

krijg je sterkere adviezen en stimuleer je meer innova-

tiekracht . 

> Minder onderlinge geschillen. Dat leidt ertoe 

dat bestuurders meer aandacht kunnen hebben 

voor grotere maatschappelijke en economische 

vraagstukken . Minder onderlinge afstemming nodig 

tussen bestuurders van de vijf gemeenten onderling, 

waardoor meer tijd ontstaat voor afstemming met 

bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven en in-

stellingen bij onderwerpen die de hele regio aangaan, 

en met externe partners . Elkaar iets gunnen, laat 

het verleden het verleden en houdt elkaar niet in de 

houdgreep is de oproep vanuit ‘de buitenwereld’ . 

We hebben niet lang gediscussieerd over de best 

denkbare bestuurlijke vorm voor de geïntensiveerde 

samenwerking, want dat was niet de opdracht, noch 

de insteek van de gesprekken . Wel merkten we dat 

vrijwel alle gesprekspartners uit zichzelf over het 

verbeteren van de bestuurlijke samenwerkingsvorm 

begonnen omdat men ten aanzien daarvan nut en 

noodzaak ervaart en men dit als een randvoorwaar-

de ziet om dit gebied toekomstbestendig te maken . 

Naast veel grote voorstanders van fusie waren er ook 

mensen die fusie niet wenselijk vinden, bijvoorbeeld 

omdat dit de bereidheid tot praktische samenwer-

king tussen de gemeenten in de regio in de weg zou 

kunnen staan, of omdat fusie een bedreiging zou vor-

men voor het karakter van dorpen in de regio . Tijdens 

de avond met “frisdenkers” is hier aan sommige tafels 

wat langer over doorgepraat . Tegenover de negatieve 

connotatie van fusie plaatste één van de frisdenkers 

ook positieve ervaringen uit dorpen die recent met 

Alphen aan den Rijn zijn gefuseerd .

Buurgemeenten hechten eraan de Leidse regio 

bestuurlijk en maatschappelijk goed functioneert . 

Hun inwoners zijn voor allerlei stedelijke voorzienin-

gen afhankelijk van de Leidse regio en zijn er dus bij 

gebaat dat dit gebied goed functioneert . Ook helpt 

het bij gezamenlijke doelen (groter dan Leidse regio 

of in andere allianties) dat de Leidse regio een sterke 

eenheid is . Het oog hebben voor en serieus nemen 

van partners is en blijft daarbij wel van groot belang 

voor de buurgemeenten . Hierbij worden als belangrij-

ke elementen benoemd: bestuurscultuur en houding 

en gedrag ambtelijk apparaat . De bestuurscultuur 

in Leiden is laatste jaren merkbaar verbeterd . Toch 

heeft Leiden nog ten dele last van slechte naam (uit 

het verleden), waarbij (vaak ook door ambtenaren) 

gehandeld werd en soms nog steeds wordt vanuit 

de gedachte “wij weten wat goed voor jullie is” . Men 

ziet er een meerwaarde in als de Leidse regio meer 

als een eenheid en krachtiger wordt bestuurd en be-

noemt daarbij het belang van een open en collegiale 

bestuurscultuur en cultuur bij ambtenaren waarbij 

de Leidse regio met open vizier open staat naar haar 

buurgemeenten en deze op tijd informeert, aanhaakt, 

betrekt etc . Nu ervaren zij de Leidse regio vaak als in-

tern gericht . Van belang de energie gezamenlijk naar 

buiten te richten . 

Verbonden partijen geven aan dat er op dit moment 

niet wordt bestuurd vanuit het grotere geheel en het 

feit dat dit één samenhangend gebied is . De kanto-

renstrategie maar ook bijvoorbeeld besluitvorming 

binnen Servicepunt 71 is vaak een compromis, opge-

bouwd vanuit de individuele belangen en onvoldoen-

de vanuit het gezamenlijk belang . Dit is suboptimaal 

en kan vele malen efficiënter en slagkrachtiger als 

deze regio meer als één gebied functioneert . Als er 

werkelijk keuzes gemaakt moeten worden, wordt het 

in de regel moeilijk . Hoe creëer je een Toekomstvisie 

en ook een samenwerkingsvorm die je bestuurskracht 

geeft, ook als het moeilijk wordt? Dat is de hamvraag 

volgens deze groep . Bij andere subregio’s ziet men 

meer ambtelijke samenwerking en gezamenlijke 

planvoering dan bij de Leidse regio . Ook ervaren de 

verbonden partijen (die deze vier of vijf gemeenten 

overstijgen) een mate van ‘naar binnen gekeerdheid’ 

van de Leidse regio . Doordat de Leidse regio werkelijk 

kiest voor elkaar en krachtiger gezamenlijk bestuurt, 

kan wat hen betreft ook het eigenaarschap binnen 

verbonden partijen krachtiger invulling worden 

gegeven, hetgeen de samenwerking en resultaten ten 

goede komt . 
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Externe partners van de Leidse regio roepen op de 

teveel intern gerichte samenspraak te beperken en 

de aantrekkelijkheden van het gebied nadrukkelijker 

aan de buitenwereld aan te bieden . De energie en 

krachten bundelen en gezamenlijk extern richten is 

het devies . Temeer de krachten om de Leidse regio 

versneld groter worden . 

   CITATEN

“Je moet het niet laten bij een visie, maar tot een 
gezamenlijke strategie, met projecten en budget-
ten, zodat je als colleges meer je handen vrij hebt 
en je niet elke keer terug hoeft naar de raad. Dat is 
ingewikkeld, weet ik uit eigen ervaring. Facultei-
ten zijn het ook nooit eens. In de regio Eindhoven 
gebeurt het al: daar wordt door alle gemeenten 
geld per inwoner in een pot gestopt.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST DATEN EN DELEN VAN ECONO-
MIE 071 WAAR PROJECTLEIDER EN VOORZITTER TOEKOMSTVISIE IN 
GESPREK GINGEN MET AANWEZIGEN

“In Zoeterwoude zijn bewoners bang voor identi-
teitsverlies. Maar hardlopen doe ik vanuit Zoeter-
woude in voorschoten, ik ga naar het zwembad in 
Leiderdorp en ik werk veel in Leiden. Dat voelt als 
wonen in de regio, niet als wonen in Zoeterwoude. 
En je merkt bij de gemeente – met alle respect – dat 
er professionaliteit bij kan. Bestuurlijk valt er iets 
te winnen”.

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Schaalvergroting gaat hoe dan ook door (zowel 
maatschappelijk als bestuurlijk). De Leidse regio 
moet zichzelf versterken, waardoor zij ook als ge-
heel over meer adaptief vermogen beschikt”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER

“Ons bedrijf kent een energieverbruik van 
orde van grootte van een stad, maar als wij 
windturbines willen, voer ik voor ik het weet 
vijf keer hetzelfde gesprek, dat kan in mijn op-
tiek een stuk efficiënter. Als bedrijf wil ik niets 
met bestuurlijke grenzen te maken hebben. 
Er zijn volop kansen voor dit gebied, maar het 
geheel is te verhokt. Men praat wel met elkaar 
en men kent elkaar maar men praat wel van-
uit het eigen perspectief”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN-GESPREKMET GROOT 
BEDRIJF

“Er moet meer samengewerkt worden, maar 
als het spoor van fusie doorklinkt als verborgen 
agenda, dan geeft dat veel energieverlies. Maar je 
moet ook niet blíjven polderen. Sommige dingen 
moet je anders aanpakken. Bijvoorbeeld met een 
matrixaanpak, met verschillende werkvelden en 
verschillende schaalniveau waarop je zou moeten 
werken. Op sommige fronten moet je een regisseur 
hebben die niet met handen en voeten is gebon-
den. Maar anderen aan tafel zeiden: ‘Dat is zo 
ingewikkeld, doe dan maar liever alles, huppakee, 
bij elkaar.’”

OPGETEKEND TIJDENS TERUGKOPPELING TAFELGESPREK IN  
BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“De regio is veel groter dan deze 5, maar het 
is een heel goed begin dat deze vijf samen 
sterker willen acteren”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Er is een extreme warboel aan samenwerkings-
verbanden. Een implicatie van die verbanden is 
dat alle gemeenteraden moeten gaan praten over 
wat ze willen, dat ze dan met elkaar gaan praten, 
en daarna in samenwerkingsverbanden met elkaar 
praten. Er wordt dus heel veel gepraat. Het is moei-
lijk voor te stellen dat je het bij het oude houdt en 
zegt, ‘het is wel mooi zo’. Stel dat je dat op slimme 
manier bij elkaar kunt voegen, dan kun je flink 
besparen.”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Als ik in de krant lees dat twee of drie gemeenten 
ruzie maken over een randweg die er in het belang 
van ons als inwoners of bedrijven moet komen maar 
nog niet ligt, wordt mijn vertrouwen in de politiek 
en het bestuur aangetast. Wees werkelijk bereid 
vanuit het gezamenlijk belang te besturen en zie 
dit gebied werkelijk als één gebied: dat wens ik de 
bestuurders toe. Bestuurders zouden zichzelf minder 
belangrijk moeten maken dan het collectief”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN-GESPREKMET INWONER DIE 
CONTACT OPNAM NAAR AANLEIDING VAN STUK IN LOKALE KRANT

23TERUGKOPPELING BUITENWERELD  /  VERSIE 1.0  /  01.07.2016



“Wat is Delft zonder Leiden?  
Zij hebben elkaar nodig.”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER

“Bestuurders blijf bij je leest en begin met  
slim besturen”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Als deze vijf gemeenten willen dat wij hen 
serieus nemen, moeten ze eerst zichzelf seri-
eus nemen en nu eens echt de handen ineen 
slaan.” 

OPGETEKEND TIJDENS ÉÉN-OP-ÉÉN-GESPREK MET GROTE 
INSTELLING

“Tussenschijven leveren vertraging en suboptima-
lisatie. Streef naar één sterke gemeente. Niveau 
ambtenaren kan dan ook verhoogd worden. Niveau 
van mensen met wie je zaken doet is immers af-
hankelijk van grootte van gemeente.
Onderhandelingen gaan beter als je een sterker 
ambtelijk apparaat hebt. Ook dit komt uiteindelijk 
de burgers ten goede.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Urgentie is zwak uitgedrukt, het is noodzaak 
om samen te werken.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET 
VERTEGENWOORDIGERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN 
INSTELLINGEN

“Als je iets wilt is dit het moment. Bestuur van 
Leiden is in tegenstelling tot het verleden niet ar-
rogant en staat met uitgestoken hand. Wees bereid 
het gebied in termen van planning als één gebied 
te zien! Elk deel zijn eigen aantrekkingskracht. En 
investeer ook in die eigen aantrekkingskracht.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Onze stem aan grotere tafels zou er sterker 
door worden als deze vijf gemeenten werke-
lijk als één gebied optrekken en besturen.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDI-
GERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Hou eens op met die intern gerichte energie en 
ga aan één bestuurstafel zitten en voer uit wat je 
steeds aan plannen maakt.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Partnerships: woningbouw, infrastructuur 
en bereikbaarheid, industrie, sociale opgave: 
hier heb je partners voor nodig. Meer geld, 
denkkracht, synergie, meer fondsen: willen 
bedrijven en instellingen meedoen: vraagt 
van de gemeenten om gezamenlijke kracht.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET 
VERTEGENWOORDIGERS VAN GROTE BEDRIJVEN EN 
INSTELLINGEN

“Vergeet niet om ook over de grenzen van de Leidse 
Regio heen te kijken. Katwijk en Noordwijk kun-
nen belangrijke partners zijn. Waarom zitten zij er 
eigenlijk niet bij?”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK  
MIDDENVELD

“Ongeacht het ambitieniveau dat je als stedelijk 
gebied nastreeft (scenario 1 of 2): je hebt altijd 
bestuurskracht nodig. Mate van afstemming blijft 
nodig. Differentiatie en maatwerk is en blijft 
mogelijk (bijvoorbeeld vanuit GGD), dat is geen 
probleem maar geen gesprek met vijf gemeenten. 
Ambassadeurs per thema of aandachtsgebied zou 
al een enorme winst zijn.”

OPGETEKEND TIJDENS BIJEENKOMST MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

“Wereld om ons heen groeit sneller. Kom dus uit 
je splendid isolation. Ga niet op een eiland zitten 
en maak een keuze om gezamenlijk goed samen te 
werken met externe partners en breng daarbinnen 
focus aan.”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER
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“De gemeenten kunnen maatschappelijke organi-
saties helpen met vermindering van bureaucratie. 
Mijn organisatie werkt voor 7 zorgkantoren, 12 
jeugdregio’s en 67 gemeenten. Telkens wanneer we 
ons apart moeten verantwoorden bij een gemeente 
leidt dat tot extra bureaucratie en overheadkosten. 
Dat kost geld. Dat gaat direct ten koste van de zorg 
die we cliënten kunnen besteden.”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“We hebben een enquête onder 180 onderne-
mers van Voorschoten gehouden en zij geven 
aan zich niet aan bestuurlijke grenzen te 
houden en geen voorkeur te hebben voor be-
paalde typen samenwerking. Zolang onderne-
mers maar goed bediend worden en de ruimte 
krijgen om te ondernemen en bereikbaarheid 
op orde is. Dat laatste is in Voorschoten nog 
wel een punt met het knelpunt Lammer-
schansplein.”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD

“Van het investeringsprogramma metropoolregio 
slaat 15% neer in Leiden terwijl ze geen officiële 
partner zijn. De verstandhouding is goed maar het is 
wel belangrijk dat ze nu ook echt leveren. Elkaar wat 
gunnen en groter denken wordt van ons allemaal 
gevraagd. In Nederland moeten we onze krachten 
meer bundelen. Leidse regio moet en kan daar aan 
meedoen”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER

“De gemeenten zouden veel beter moeten 
samenwerken. Dat betekent dat ze voor lange 
termijn afspraken moeten maken. Voor acht 
jaar bijvoorbeeld, zodat het niet vrijblijvend 
is. Bind jezelf vast op: ‘Zo gaan we het vier of 
acht jaar doen’. De gemeenten moeten samen 
besluiten nemen en de uitvoering dan uitbe-
steden en mandateren. Met een coördinerend 
wethouder voor de hele regio.”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET MAATSCHAPPELIJK  
MIDDENVELD

“Elk bestuurlijk model hier zou nieuw 
moeten zijn! Dat is de Leidse regio ten top”

OPGETEKEND IN BIJEENKOMST MET FRISDENKERS

“Hoofdkeuze is eerst dat de Leidse regio zich 
gezamenlijk extern oriënteert. Vervolgens waar 
je als Leidse regio je energie op richt. Van interne 
gerichtheid naar externe gerichtheid. Dat is van be-
lang. De krachten om de Leidse regio heen worden 
versneld groter!”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER 

“Van alle 100.000+ gemeenten binnen een half uur 
rijden van Amsterdam is Leiden de enige gemeente 
die niet deelneemt aan de bestuurlijke overlegta-
fels in de noordelijke Randstad. Dit terwijl er wel 
meer samenwerkingsmogelijkheden zijn. Het initi-
atief zal vanuit de Leidse regio zelf moeten komen.”

OPGETEKEND TIJDENS EEN-OP-EEN GESPREK MET EXTERNE PARTNER
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“Universiteit, historische binnenstad, goede 
leefomgevingen, groen, ligging vlakbij Schiphol,  
vlakbij zee! Werkgelegenheid op hoog niveau, veel 
zorg en veel zorginstellingen. En tegelijkertijd die 
kneuterigheid. We zijn met recht één van de mooiste 
regio’s van ons land…een best kept secret zijn we.”

 de kracht van samen optrekken
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ons kenmerk Z/16/030328/58164 
bijlage geen 
betreft reactie rapport Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke 

projecten 

Geachte leden van de Raad,

Op 7 april hebben wij het rapport "Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke 

projecten in Leiderdorp" inclusief de aanbiedingsbrief van de Rekenkamer 

Leiderdorp ontvangen. ln deze brief geven wij graag een reactie op het rapport. We 

zullen eerst een algemene reactie op het onderzoek en de overall conclusies geven,

vervolgens op enkele specifieke conclusies reageren en tenslotte ingaan op de 

aanbeve¿ngen.

Algemene reactie op het onderzoek en overall conclusies 
Wij vinden het zinvol om regelmatig terug te kijken op onze handelswijze, die te 

evalueren en daar lessen voor de toekomst uit te trekken hoe we onszelf en onze 

werkwijzen kunnen verbeteren. Het is ook zeer zinvol om dit te doen op het gebied 

van burgerparticipatie. En zeker bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen.

Deze hebben immers groot effect op de leefomgeving van inwoners. Daarom 

waarderen we de bijdrage die de Rekenkamer hieraan in opdracht van de 

gemeenteraad levert. Het feit dat er onderzoek plaatsvindt, houdt ons scherp.

Wij vinden het prettig dat de onderzoekers constateren dat wij in de afgelopen 15 

jaar een flinke ontwikkeling hebben meegemaakt aangaande het toepassen van 

burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten en dat na 2008 de focus is 

komen te liggen op het creëren van draagvlak bij de uitvoering van ruimtelijke 
projecten. ln dat verband hadden wij het op prijs gesteld als er ook cases van na 

2008 waren onderzocht.

Kader 
De onderzoekers stellen op pagina 63: een eenduidig en strak normenkader om de 

cases aan te toetsen was niet mogelijk. De cases verschilden immers "van 

kenmerken en fase van ontwikkeling". Daarbij geldt dat het IBO-protocol pas vanaf 
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2002 van kracht is (dus voordat de ontwikkelingen van IKEA en IVIEAS starten). Tot 
2006 waren de gradaties:
v informeren 

raadplegen 
adviseren 
co-produceren 
meebeslissen 

Vanaf 2006 is raadplegen het eerste niveau.

Het IBO-protocol is strikt genomen alleen van toepassing op beleidsontwikkeling en 
niet voor (beleids)uitvoering. De projecten die zijn onderzocht zijn voorbeelden van 
de uitvoering van beleid. Ruimtelijke projecten hebben doorgaans tot doel om 
vastgesteld beleid te realiseren daaraan bij te dragen. Dit brengt met zich mee 
datjuist bij de beleidsontwikkeling nog veel ruimte is voor participatie en bij 
projecten meestal veel minder. De beleiclskeuzes zijn immer al daarvoor gemaakt 
en de kaders liggen meestal vast. in de praktijk wordt het protocol echter ook wel 
bij bepaalde ruimtelijke projecten toegepast.

Als tweede kader dat communicatie met de buitenwereld regelt, wordt Projectmatig 
Realiseren (PM genoemd. Dit kader geldt voor projecten. In elke fase van een 
project wordt bekeken of en zo ja welke communicatie en participatie van 
toepassing is. Na 2012 is IBO door ons geïntegreerd in PIVIR.

Werkwijze 
De onderzoekers stellen verder dat op basis van de referentieprojecten blijkt dat 
onze werkwijze niet sterk afwijkt dan die van andere gemeenten. Wel zijn naar 
aanleiding van de voorbeelden verbeteringen of ander benaderingen mogelijk. Het 
is prettig om te vernemen dat onze werkwijze niet sterk afwijkt en wij zullen de 
werkwijzen van de genoemde andere gemeenten bestuderen.

Wij merken wel op dat een zorgvuldig doorlopen participatietraject geen garantie is 
voor een door alle partijen gedragen resultaat. Wij constateren dat het veelal de 
tegenstelde belangen zijn die maken dat omwonenden en gemeente niet tot 
overeenstemming kunnen komen. Ook als het participatieproces van tevoren 
duidelijk afgekaderd is en helder aan de omwonenden is gecommuniceerd en de 
uitvoering zorgvuldig heeft plaatsgevonden, dan is dat nog geen garantie dat tot een 
voor alle partijen acceptabel plan wordt gekomen. Ondanks intensieve 
participatietrajecten ontmoeten de partijen elkaar dan uiteindelijk tot bij de rechter.

Reactie op specifieke conclusies 

Wij zijn het niet eens met de conclusie van de onderzoekers dat burgers geen 
mogelijkheid hebben gekregen om actief mee te denken of te beslissen over de 
invulling van Bospoort cq de komst van IKEA.Ook al lag de totstandkoming van het 
Stedenbouwkundig Plan W4 waarin ook expliciet de drie scenario's voor de invulling 
van Bospoort zijn benoemd in een pre-PMR periode, er is voor het opstellen van dit 
plan een uitvoerig en intensief communicatie- en participatietraject doorlopen. Per 
doelgroep is een eigen communicatie- en participatietraject gevolgd. De 
participatiegraad ging van informeren en raadplegen tot adviseren, er is aan 
verschillende doelgroepen gevraagd om tot voorstellen voor invulling te komen.
Daarmee heeft de participatie op planniveau voor het gebied plaatsgevonden en zijn 
daarna bij de uitvoering van het project IKEA de wettelijke inspraak procedures 
gevolgd.
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De onderzoekers concluderen dat 
de gemeente in de eerste fase geen afweging heeft gemaakt in welke mate 

burgerbetrokkenheid gewenst is.
in de eerste fase (die in 2005 werd afgesloten met exploitatieovereenkomst 

tussen gemeente en projectontwikkelaar) omwonenden niet zijn betrokken bij de 
planontwikkeling 

de exploitatieovereenkomst de mogelijkheden van beïnvloeding sterk 

hebben gereduceerd.
Het klopt dat burgers niet direct bij de planontwikkeling betrokken zijn geweest.

Wel moet worden opgemerkt dat de exploitatieovereenkomst paste binnen de 
randvoorwaarden die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

Zuid West (oktober 2003) heeft gesteld. Over dit bestemmingsplan (waarin de 
randvoorwaarden MEAS zijn opgenomen) is een hoorzitting geweest, waar 

omwonenden hun stem hebben laten horen. Bewoners waren dus wel bekend met 

wat er maximaal zou kunnen komen.

Reactie op de aanbevelingen 
Wij hechten waarde aan de aanbevelingen die door de onderzoekers zijn gedaan.

Wij gaan kort op de verschillende aanbevelingen in:

Creëer en inzichtelijk speelveld met heldere spelregels 
Wij onderschrijven het belang van helderheid over de rollen en spelregels vanaf het 
begin van het proces en de aanbeveling om de tijd te nemen om dit goed te 

organiseren. Wij zullen dit inbedden in de werkwijze Projectmatig Realiseren.

Betrek particuliere ontwikkelaars in een vroeg stadium bij' de organisatie 
van burgerbetrokkenheid 

Wij onderschrijven het belang om private partijen bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheden en hun rol. Wij doen dit ook nu al bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (recente voorbeelden daarvan zijn Cardea, Ranzijn, Driemaster). We 

vinden de aanbeveling om een standaard handelswijze te ontwikkelen sympathiek,

tegelijkertijd vinden wij het ook belangrijk om maatwerkafspraken te kunnen 
maken. We zullen de procedure van Houten bezien en daarna besluiten of we 

over gaan tot het hanteren en ontwikkelen van een standaard handelswijze.

0 Bezie nut en noodzaak van het IBO-protocol nogmaals 
Wij onderschrijven deze aanbeveling. Het lB0-protocol vinden wij ook moeilijk in de 
praktijk te hanteren. Wij zijn ook van mening dat PMR als werkwijze voldoende 
aanknopingspunten voor interactieve beleidsontwikkeling als ook voor interactieve 

beleidsuitvoering biedt. Wel is van belang dat (afweging van) participatie en 

communicatie consequent in alle fasen wordt meegenomen. Participatie moet een 

integraal onderdeel van het proces zijn. ln reactie op het onderzoek 
Burgerparticipatie van het bureau l&O hebben wij al in 2012 voorgesteld om 

burgerparticipatie onderdeel te laten zijn van PMR. De insteek daarbij was om de 

afweging te participeren en de (maximale) participatiegraad aan het begin van het 

project te maken en vast te leggen conform het IBO-protocol. Dat laatste gebeurt 
nog niet altijd consequent, vooral omdat het lBO-protocol als lastig te hanteren 

wordt ervaren. Het IBO-protocol is door u vastgesteld. Wij zijn dan ook erg 

benieuwd naar uw reactie over het IBO-protocol en de toepassing daarvan. Op dit 
moment evalueren wij de werkwijze PMR. Wij zijn voornemens participatie in de 
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verdere uitwerking van die evaluatie/doorontwikkeling van PlVlR mee te nemen,
waarbij de afweging te participeren, de participatiegraad en de actoren in ieder 
geval worden vastgelegd. Het lB0-protocol zou dan losgelaten kunnen worden.

Experimenteer met burgerbetrokkenheid en overheídsparticipatie 
Wij onderschrijven deze aanbeveling. De wereld om ons heen verandert en wij 
moeten en willen daarin mee veranderen. In de Ruimtelijke Structuurvisie gaan we 
er ook vanuit dat de gemeente niet alleen haar ambities kan realiseren en dat 
initiatieven van derden een belangrijke drager vormen voor de leefbaarheid en 
vitaliteit van Leiderdorp. De rol van de gemeente bij ruimtelijke 
ontwikkelingen/initiatieven is dan ook steeds meer inspireren, uitnodigen,
verbinden en begeleiden. Wij zijn ook daarom bezig met een organisatie 
ontwikkeltraject. daarbij horen ook andere en vernieuwende vormen van 
participatie. We willen in de komende jaren ruimte hiervoor geven en gaan 
experimenteren.

Voortgangsrapportage aan de raad 
Wij onderkennen het lange verloop van grote projecten en begrijpen de aanbeveling 
om op vaste momenten de raad over de voortgang te informeren. Op dit moment 
zijn de grote ruimtelijke projecten opgenomen in de GIG. Over deze projecten wordt 
tweemaal perjaar gerapporteerd: tijdens de rapportage GIG en 
voortgangsrapportage GIG. Wij merken dat deze rapportage helder is en zeer wordt 
gewaardeerd. Daarnaast doen wij over relevante tussentijdse ontwikkelingen 
regelmatig mededelingen in de raadsvergadering dan wel informeren wij u 
schriftelijk daarover. Wij vinden dit een prettige en efficiënte wijze. Tegelijkertijd 
staan wij open voor uw wensen en/of suggesties en gaan daarover graag met u in 
gesprek.

Vragen 
Wij gaan er vanuit dat onze reactie op de conclusies en aanbevelingen van het 
rapport helder is. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan 
kunt contact opnemen met Joke Boot, coördinator cluster Ruimte. Zij is van 
maandag donderdag per e-mail via jboot@leiderdorp.nl of telefonisch via 
5454 857 bereikbaar.

Hoogachtend, eg 

burgemeester en fwethouders,

Mse retaris urge eester 
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Aan: 

Gemeenteraad Leiderdorp 

College van burgemeester en wethouders 

Gemeentesecretaris 

Betreft: 

Aanbieding rapport Onderzoek burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten 

Leiderdorp, 6 april 2016 

Geachte leden van de raad, leden van het college en gemeentesecretaris, 

Hierbij bieden wij u het Rapport burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten aan. Het 
onderzoek is in het begin van 2016 uitgevoerd door bureau Regioplan.  

De Rekenkamer Leiderdorp heeft gevraagd te onderzoeken hoe de gemeente burgers heeft 
betrokken bij grote ruimtelijke projecten. Hiervoor zijn drie casussen geëvalueerd. Het 
betreffen de voorgenomen bouw van een IKEA-vestiging in Bospoort, het appartementen-
complex op de zogenaamde MEAS-locatie en de herinrichting van verkeersader Engelendaal. 
Vergelijkingscases zijn gezocht in Houten, Utrecht en Zaanstad en er is gekeken naar 
veranderingen in werkwijze bij de gemeente Leiderdorp.  

De gemeente Leiderdorp heeft twee kaders waarbinnen de communicatie met de buitenwereld 
is geregeld. Het betreft het Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) wat in 2011 is 
geïntegreerd in het tweede kader, de handleiding Projectmatig Realiseren (PMR). 

Conclusie: 

De gemeente Leiderdorp heeft de afgelopen vijftien jaar een flinke ontwikkeling doorgemaakt 
in het betrekken van burgers bij grote ruimtelijke projecten. In de periode 2000 tot 2006/2008 
werden de belangen van burgers wel eens veronachtzaamd of onderschat. In de periode 
daarna is door een gegroeid bewustzijn meer aandacht ontstaan voor het creëren van 
draagvlak bij de uitvoering van ruimtelijke projecten. 



Ook op basis van de onderzochte referentieprojecten blijkt dat de werkwijze van de gemeente 
Leiderdorp niet sterk afwijkt van die in andere gemeenten. Wel leren de voorbeelden dat op 
onderdelen verbeteringen of andere benaderingen mogelijk zijn. 

Om de burgerbetrokkenheid bij ruimtelijke projecten te verbeteren, worden de volgende 
aanbevelingen gedaan:  

- Creëer een inzichtelijk speelveld met heldere spelregels. 

- Betrek particuliere ontwikkelaars in een vroeg stadium bij de organisatie van  
 burgerbetrokkenheid.  

- Bezie nut en noodzaak van het IBO-protocol nogmaals.  

- Experimenteer met burgerbetrokkenheid en overheidsparticipatie.  

- Informeer de raad periodiek door middel van voortgangsrapportages over de stand van 
 zaken ten aanzien van grote ruimtelijke projecten.  

Wij verzoeken u voor de publicatie en openbaarmaking van de inhoud van dit rapport het 
volgende embargo aan te houden: 

 

Met deze embargo-periode willen wij voorkomen dat u vragen over de inhoud van het rapport 
krijgt, terwijl u zich nog niet op een reactie heeft kunnen voorbereiden. 

Na afloop van het embargo kunnen de stukken in het RIS bij de raadsstukken worden gezet. 

Indien daartoe vanuit de gemeenteraad belangstelling is, kan de onderzoeker een  presentatie 
van de uitkomsten verzorgen. U kunt uw belangstelling daarvoor kenbaar maken bij de griffie. 

Wij danken alle medewerkers van de gemeente Leiderdorp die zich hebben ingezet voor de 
totstandkoming van dit rapport. 

Hoogachtend, 

namens de Rekenkamer Leiderdorp 

Joherlia Veldhuizen
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SAMENVATTING 

Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten  
De Rekenkamer Leiderdorp heeft Regioplan gevraagd te onderzoeken hoe de 
gemeente burgers heeft betrokken bij grote ruimtelijke projecten. Hiervoor zijn 
drie casussen geëvalueerd. Het betreffen de voorgenomen bouw van een 
IKEA-vestiging in Bospoort, het appartementencomplex op de zogenaamde 
MEAS-locatie en de herinrichting van verkeersader Engelendaal. Vergelij-
kingscases zochten we in Houten, Utrecht en Zaanstad. Tot slot hebben we 
gekeken naar veranderingen in werkwijze bij de gemeente Leiderdorp.  
 
De gemeente Leiderdorp heeft twee kaders waarbinnen de communicatie met 
de buitenwereld is geregeld. Het betreft het Protocol Interactieve Beleids-
ontwikkeling (IBO) (uit 2002 en aangepast in 2006) dat in 2011 is geïntegreerd 
in het tweede kader, de handleiding Projectmatig Realiseren (PMR) uit 2011. 
 
Conclusie 
De gemeente Leiderdorp heeft de afgelopen vijftien jaar een flinke 
ontwikkeling doorgemaakt in het betrekken van burgers bij grote ruimtelijke 
projecten. In de periode 2000 tot 2006/2008 werden de belangen van burgers 
wel eens veronachtzaamd of onderschat. In de periode daarna is door een 
gegroeid bewustzijn meer aandacht ontstaan voor het creëren van draagvlak 
bij de uitvoering van ruimtelijke projecten.  
Ook op basis van de onderzochte referentieprojecten blijkt dat de werkwijze 
van de gemeente Leiderdorp niet sterk afwijkt van die in andere gemeenten. 
Wel leren de voorbeelden dat op onderdelen verbeteringen of andere 
benaderingen mogelijk zijn.  
Desondanks blijven sommige (huidige) projecten emoties oproepen bij 
omwonenden, wat het (herwonnen) vertrouwen in het gemeentelijk apparaat 
bedreigt. 
 

 
Burgerbetrokkenheid bij de casus IKEA 
Vanaf 2003 wordt er in de gemeenteraad gesproken over de komst van een vestiging 
van IKEA op de bedrijvenlocatie Bospoort. In 2006 wordt er een realisatieovereen-
komst tussen IKEA en de gemeente gesloten en een kleine twee jaar later wordt er een 
bouwvergunning verstrekt aan IKEA.1  
Uitgezonderd ondernemers, is er voor de burgers van Leiderdorp geen mogelijkheid 
geweest om actief mee te denken over de invulling van locatie Bospoort. De gemeente 
heeft (voornamelijk) de formeel-juridische weg bewandeld van terinzagelegging en het 
bieden van de mogelijkheid tot reageren via zienswijzen. Bewoners maken gebruik van 
deze wettelijke mogelijkheden tot aan de Raad van State toe. De procedures leiden tot 
vertragingen in het project en tot een groeiend wantrouwen ten aanzien van de 
gemeente.  
   

                                                      
1 Door nieuwe ontwikkelingen in de retailbranche beraadt de IKEA zich momenteel op de 
bouwplannen. 
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Burgerbetrokkenheid bij casus MEAS 
Op de MEAS-locatie is in 2014 een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. Rond 
de millenniumwisseling kwamen er de eerste plannen om de MEAS-locatie te heront-
wikkelen. We zien twee fases in de planontwikkeling: voor en na eind 2006. Het 
definitieve bouwplan wordt in 2008 vastgesteld door de raad. 
In de eerste fase van het project, waarbij in 2005 een exploitatieovereenkomst wordt 
afgesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente en het plan eind 2006 door de raad 
wordt afgekeurd, worden omwonenden niet bij de planontwikkeling betrokken. In de 
tweede fase van het project, vanaf eind 2006, worden omwonenden op basis van het 
IBO-protocol wel interactief betrokken, zowel bij het ontwerp van het complex als bij de 
inrichting van de buitenruimte. Omdat de gemeente gebonden is aan de 
exploitatieovereenkomst, zijn de feitelijke mogelijkheden tot beïnvloeding van het 
ontwerp na de herstart van de planontwikkeling echter sterk gereduceerd. Bewoners 
procederen tot aan de Raad van State toe, met vertragingen en een groeiend 
wantrouwen tot gevolg.  
  
 

 
Burgerbetrokkenheid bij casus Engelendaal 
Engelendaal is een hoofdroute met toenemende verkeersbewegingen en -overlast. In 
2003 is Engelendaal opgenomen in het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP). In 
2012 wordt het IVVP door de raad herzien en start de ontwerpfase voor Engelendaal. 
In het voorjaar van 2015 jaar start de herinrichting. 
Bij het IVVP van 2003 was er sprake van veel overleg met en inspraak van burgers. 
Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van verkeer en mobiliteit leidden ertoe dat het 
IVVP 2003 inclusief Engelendaal gewijzigd moest worden. Over het nieuwe IVVP 
worden burgers dan geïnformeerd en geraadpleegd via enquêtes. Vanaf de vaststelling 
van het IVVP in 2012, treedt het PMR-‘regime’ voor Engelendaal in werking. Het 
college stelt nog wel de vraag of er ook sprake zal zijn van een interactief (IBO-)traject. 
Het antwoord daarop is niet eenduidig. Bewoners worden uiteindelijk alleen 
geïnformeerd over de plannen. Er zijn nauwelijks protesten.  
  
 
 
Aanbevelingen 

Om de burgerbetrokkenheid bij ruimtelijke projecten te verbeteren, doen we 
enkele aanbevelingen:  
 
¾ Creëer een inzichtelijk speelveld met heldere spelregels 
Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. In sommige gevallen is 
informeren de hoogst haalbare vorm van betrokkenheid, in andere gevallen 
kan de burger een rol als cocreator vervullen. De rollen en spelregels moeten 
echter vanaf het begin duidelijk zijn en niet tijdens de rit veranderen. Ook moet 
het spel eerlijk gespeeld worden en mag de burger niet met voldongen feiten 
worden geconfronteerd gedurende het proces. Neem voor de organisatie 
hiervan de tijd; een ruime voorbereiding en consensus over de manier van 
werken voorkomt vertraging aan de ‘achterkant’ van het proces. 
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¾ Betrek particuliere ontwikkelaars in een vroeg stadium bij de organisatie 
van burgerbetrokkenheid. 

In een aantal gevallen ligt de verantwoordelijkheid van de te realiseren 
projecten bij private partijen. Het is aan te bevelen ook hen in een vroeg 
stadium bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en rol. Ook hierbij 
geldt dat investeren aan de voorkant winst aan de achterkant betekent. De 
gemeente kan hierover een standaard handelswijze ontwikkelen (vergelijkbaar 
met die in de gemeente Houten wordt gehanteerd). 
 
¾ Bezie nut en noodzaak van het IBO-protocol nogmaals. 
De gemeente Leiderdorp was met het introduceren van het IBO protocol in de 
werkprocessen een ‘early adopter’ van interactieve beleidsvorming. De praktijk 
leert echter dat het IBO-protocol moeilijk hanteerbaar is: de praktijk blijkt 
weerbarstiger dan de theorie. Het is mogelijk tijd om het IBO-protocol grondig 
te herzien of zelfs vaarwel te zeggen. PMR biedt voldoende aanknopings-
punten voor interactieve beleidsontwikkeling. 
 
¾ Experimenteer met burgerbetrokkenheid en overheidsparticipatie 
In het denken over de participatiesamenleving staat de doe-democratie 
centraal. Voor de doe-democratie bestaat geen blauwdruk. Het betekent in 
ieder geval meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers in het 
publieke domein. Er wordt niet meer gesproken over burgerparticipatie, maar 
over overheidsparticipatie. Het initiatief, de voorstellen en ideeën komen 
vooral uit de samenleving. Het is de overheid die participeert, ruimte biedt, 
meedenkt en faciliteert. Dit vereist voor een deel van de bestuurders en 
ambtenaren een cultuuromslag; zij moeten loskomen van ingesleten 
werkwijzen.   
In de afgelopen jaren is op verschillende plaatsen gezocht naar nieuwe 
manieren om burgers meer te betrekken bij beleid, ook bij grote ruimtelijk 
projecten. Een voorbeeld hiervan is de coproductie van nieuwbouwcomplexen, 
zoals de gemeente Houten toepast, of de G1000-beweging, waarmee 
bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort al veel ervaring heeft opgedaan. Ook 
kan de Leidraad Burgerbetrokkenheid op gemeentevandetoekomst.nl worden 
geraadpleegd.  
 
¾ Voortgangsrapportages aan de raad 
Grote ruimtelijke projecten hebben over het algemeen een lange looptijd. 
Hierdoor dreigen zij nogal eens van de radar van de raad te verdwijnen. Het 
verdient aanbeveling grote ruimtelijke projecten op te nemen in een Lange 
Termijn Agenda (LTA) van de raad, met vaste momenten waarop de raad 
informatie krijgt over voortgang. De werkwijze van de gemeente Meppel kan 
hiervoor als voorbeeld dienen. 
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1 INLEIDING 

De afgelopen jaren is in Leiderdorp een aantal grote bouw- en infra-projecten 
gestart die soms tot ophef onder de bevolking hebben geleid. De 
voorgenomen bouw van een IKEA-vestiging, de appartementen op de 
zogenaamde MEAS-locatie en de herinrichting van Engelendaal zijn 
voorbeelden daarvan. Bij elk van deze projecten zijn de burgers betrokken en 
in de gevallen van IKEA en MEAS hebben zij gebruikgemaakt van de 
wettelijke mogelijkheden tot inspraak. Deze inspraaktrajecten hebben onder 
meer geleid tot bezwaarschriften en beroepsprocedures, die in het geval van 
IKEA en MEAS jaren hebben voortgesleept. 
 
Bij het vormgeven van ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld bij visievorming en grote 
infrastructurele projecten, moeten gemeenten rekening houden met vele 
uiteenlopende en soms grote belangen van betrokken partijen, zoals 
institutionele beleggers, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, 
het bedrijfsleven, ingezetenen, direct omwonenden en niet in de laatste plaats 
met de belangen van de gemeente zelf. Het gaat bij dit alles om uiteenlopende 
belangen van politiek-bestuurlijke, financiële, (bedrijfs)economische, sociaal-
maatschappelijke, esthetische en ook emotionele aard. De Gemeentewet (art. 
150) schrijft voor dat voor dergelijke gevallen een verordening dient te worden 
vastgesteld waarin de gemeente uiteenzet hoe ingezetenen en 
belanghebbenden bij de beleidsvorming worden betrokken. In de gemeente 
Leiderdorp bestaat een inspraakverordening en het Protocol Interactieve 
Beleidsontwikkeling (IBO). 
  
Het IBO-protocol gaat over beleidsontwikkeling. Wanneer het beleid is 
vastgesteld (door de gemeenteraad) en in het verlengde daarvan projecten tot 
ontwikkeling worden gebracht, dan is dit protocol niet (altijd) van toepassing. 
Zeker wanneer de projecten zijn geïnitieerd door niet-publieke partijen dient op 
een andere wijze te worden voorzien in de betrokkenheid van stakeholders. 
Ruimtelijke wetgeving is daarvoor één kader.  
De genoemde projecten in Leiderdorp zijn deel particuliere, deels 
gemeentelijke projecten.  
 
Dit is de achtergrond van dit onderzoek van de Rekenkamer Leiderdorp naar 
de wijze waarop de gemeente burgers heeft betrokken bij de grote grond-
exploitatieprojecten in het algemeen en de eerdergenoemde drie projecten in 
het bijzonder. Communicatie is hier een belangrijk onderdeel van, maar het is 
de vraag of de gemeente ook tijdig en serieus ruimte heeft geboden om 
inbreng te hebben. En op welke manier is er met deze inbreng omgegaan? 
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1.1 De vraagstelling 

Voor het onderzoek is een aantal vragen geformuleerd die leidend zijn 
geweest in het onderzoek.  
 
Als centrale vraag kan geformuleerd worden: 
 
Hoe voert de gemeente Leiderdorp haar taak uit op het gebied van 
burgerbetrokkenheid bij grote projecten in het ruimtelijk domein? 
 
Ten behoeve van de beantwoording van die hoofdvraag zijn deelvragen 
opgesteld: 
 
Evaluatievragen: 
1. Zijn bij grote projecten de rollen voor de ambtelijke organisatie, het 

college van B en W en de raad ten aanzien van de daadwerkelijke 
betrokkenheid en interactie met de burgers en omwonenden helder 
vastgesteld? 

2. Hoe ziet dit proces eruit op papier? 
3. Zijn de rollen adequaat vertaald naar een processchema? 
4. Is het processchema gecommuniceerd met alle relevante partijen? 
 

 
Uitdieping van drie cases: 
5. Hoe is het verloop van de drie genoemde cases te beschrijven? 
6. Op welke wijze zijn burgers bij het proces betrokken? Welke rol hebben 

burgers toegedicht gekregen en welke instrumenten zijn ingezet? 
7. Op welke wijze zijn andere betrokken partijen in het proces 

meegenomen? 
8. Worden de kaders (het processchema) eenduidig toegepast? 
9. Hoe werken de kaders in de praktijk? 
10. Op welke momenten van het proces deden eventuele knelpunten zich 

voor? 
11. Is de raad gedurende de periodes waarin de cases speelden voldoende 

geïnformeerd over de burgerbetrokkenheid? 
 
State-of-the-art-model: 
12. In hoeverre sluit het beleid van de gemeente aan bij wat op dit moment 

‘state of the art’ is op het gebied van interactieve beleidsontwikkeling en 
burgerbetrokkenheid? 

13. Wat levert de vergelijking op van de Leiderdorpse cases met een 
succesvolle methode en casuïstiek uit een vergelijkbaar project in een 
qua omvang vergelijkbare gemeente? 
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Knelpunten en aanbevelingen: 
14. Wat zijn eventuele knelpunten in de toepassing van de kaders? Wat zijn 

de valkuilen voor de raad, college en burgers bij de werking van de 
kaders in de praktijk? 

15. Wat zijn de verbetermogelijkheden voor de raad, het college en richting 
burgers wat betreft de kaders en invloedsmogelijkheden? 

 
 

1.2 Uitvoering van het onderzoek 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we de volgende 
activiteiten in chronologische volgorde uitgevoerd.  
 
x Opstellen normenkader 
In de eerste fase van het onderzoek is op basis van de onderzoeksvragen 
nagedacht over een normenkader voor het onderzoek. In paragraaf 2.3 is het 
kader opgenomen. Daarbij dient te worden aangetekend dat de casestudies 
zodanig verschilden in kenmerken en fase van ontwikkeling dat een eenduidig, 
strak normenkader niet mogelijk is.  
 
x Documentanalyse  
De eerste onderzoeksactiviteiten bestonden uit het bestuderen van de 
relevante documenten binnen de gemeente. Het betreft onder andere de 
structuur- en masterplannen, bestemmingsplannen en zienswijzen, 
stedenbouwkundige plannen, uitvoeringsplannen, exploitatieovereenkomsten, 
(raads)besluiten, raadsverslagen en uitspraken van de Raad van State. 
Ook hebben we hebben gericht nieuwsbrieven van de gemeente (vanaf 2002), 
huis-aan-huis-bladen en berichtgeving in overige media bestudeerd. Tot slot is 
er gebruikgemaakt van bronnen die door burgers zijn aangeleverd, zoals een 
‘tijdlijn’ en relevante notities en verslagen.  
 
x Interviews medewerkers gemeente en corporatie 
Via interviews met vertegenwoordigers van de gemeente en betrokken 
organisaties is het beeld uit de documentenanalyse verdiept en verbreed. We 
spraken face to face met de betrokken wethouder, ambtenaren1 en de 
raadsgriffier. Van al deze gesprekken is, deels in combinatie met bevindingen 
uit de documentenanalyse, een conceptverslag ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gesprekspartner.2 Er is daarnaast een groepsgesprek gevoerd met een 
vijftal raadsleden. Face to face spraken we ook met een vertegenwoordiger 
van de (voormalige) wijkvereniging Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o 
(MEAS-locatie) en een vertegenwoordiger van Buurtvereniging De Steinen.3 
                                                      
1 In één geval betrof het geen face to face interview maar was er telefonisch en mail contact. 
 
2 Uitgezonderd het gesprek met de raadsgriffier. Dit vanwege het oriënterende karakter van 
het gesprek. 
 
3 Een vertegenwoordiger van Bewonersvereniging Essenpark, die vanwege tijdgebrek niet 
kon deelnemen aan een gesprek, heeft ons per e-mail informatie verschaft.  
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Tot slot hebben we een vertegenwoordiger van IKEA face to face gesproken. 
De ontwikkelaar van de MEAS-locatie wilde geen medewerking verlenen aan 
het onderzoek. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van gesprekspartners. 
 
x Drie referentieprojecten in beeld gebracht 
Om de werkwijze van de gemeente Leiderdorp te kunnen vergelijken met die 
van andere gemeenten, hebben we drie projecten uit andere gemeenten in 
beeld gebracht. Het betreffen de uitbreiding van IKEA in Utrecht, een nieuwe 
vestiging van IKEA in Zaanstad en de bouw van appartementen op een 
herontwikkelingslocatie in de gemeente Houten. Op basis van een gesprek 
met IKEA en een internetsearch zijn drie referentieprojecten in andere 
gemeenten verzameld. Vervolgens hebben we de desbetreffende 
projectleiders telefonisch geïnterviewd.4 
 
 

1.3 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 beschrijven we zowel de lokale kaders als wettelijke kaders die 
gelden bij burgerbetrokkenheid bij projecten in het ruimtelijke domein. 
Hoofdstuk 3, 4 en 5 behandelen achtereenvolgens uitvoerig de volgende 
cases: de voorgenomen bouw van een IKEA-vestiging, de appartementen op 
de zogenaamde MEAS-locatie en de herinrichting van Engelendaal. In 
hoofdstuk 6 zetten we de werkwijze van de gemeente af tegen die van drie 
referentieprojecten uit drie andere gemeentes. Hoofdstuk 7 geeft een 
beschrijving van de veranderingen in werkwijze die in de gemeente Leiderdorp 
hebben plaatsgevonden. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen in 
hoofdstuk 8.  
 
 

                                                      
4 Ook van deze drie gesprekken is een verslag ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gesprekspartners. In bijlage 2 treft u een overzicht aan van gesprekspartners. 
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2 BURGERBETROKKENHEID: DE KADERS 

2.1 PMR en IBO 

Beleid en beleidsontwikkeling bij grote (ruimtelijke) projecten, heeft te maken 
met een tweetal kaders waarbinnen de participatie van en communicatie met 
‘de buitenwereld’ is geregeld. Het betreft het Protocol Interactieve Beleids-
ontwikkeling (IBO) en de stappen uit de leidraad Projectmatig Realiseren 
(PMR).  
 
Projectmatig Realiseren 
De eerste vraag bij Projectmatig Realiseren is of het daadwerkelijk gaat om 
een project. In de beschrijving van het PMR valt te lezen dat op het moment 
dat er sprake is van een concreet beoogd eindresultaat en het duidelijk is dat 
de opgave zich er voor leent projectmatig te worden aangepakt, er sprake is 
van zicht op een project. Dat betreft het moment na het traject van verkenning, 
beleidsvorming en afwegingen. 
Het draaiboek Projectmatig Realiseren van de gemeente Leiderdorp (2011) 
beschrijft de stappen in de projectmatige aanpak. Daarbij is in elke fase een 
vorm van communicatie over de projecten van belang voor een goede 
beheersing van het project. Het stelt:  
 
“Communicatie is binnen projecten van belang ten behoeve van het creëren 
van draagvlak, het faciliteren van besluitvorming, afstemming met de 
omgeving en het realiseren van een juist verwachtingspatroon bij alle 
betrokkenen” (p.21). 
 
Een communicatieplan is derhalve een wezenlijk beheersingsinstrument.  
 
Het draaiboek1 beschrijft ook de aard van de communicatie per onderscheiden 
fase in het project. Het gaat om de volgende punten. 
 
In de initiatieffase: 
• Hoe om te gaan met communicatie/inspraak (participatieladder)? 
• Is het IBO-protocol van toepassing?  
• Opstellen communicatieplan. 
 
In de definitiefase: 
• Uitwerking communicatieplan. 
 
In de ontwerpfase: 
• Organiseren inspraakmomenten voor inwoners, omwonenden en andere 

belanghebbenden (betrekken toekomstige gebruikers).  
                                                      
1 Toelichting Checklist met aandachtspunten voor uit te voeren werkzaamheden per fase 
(deel III). 
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In de realisatiefase: 
• nieuwsbrieven voor omwonenden en gebruikers om te informeren over 

fasering en overlast; 
• hulp- en nooddiensten informeren over fasering, routing en overlast; 
• persberichten opstellen over bijvoorbeeld voortgang van de realisatie en 

aankondigen van feestelijke onthullingen; 
• bepalen van de communicatie in de nazorgfase. 
 
In de initiatieffase is een plaats voor de afweging of het IBO-protocol van 
toepassing is.  
 

2.1.1 Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) 

In het IBO-protocol zijn op 14 januari 2002 in samenspraak met de raad de 
spelregels voor interactieve beleidsvorming door de gemeente vastgelegd. Bij 
het opstellen van het IBO-protocol gaf het gemeentelijk bestuur te kennen dat 
zij:2 
 
“in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en/of andere overheden bij het beleid wil betrekken om in open 
wisselwerking en/of samenwerking te komen tot voorbereiding, bepaling, 
uitvoering en/of evaluatie van beleid”.  
 
En verderop citeert het bestuur uit de ‘Toekomstvisie Leiderdorp 2015’: 
 
“Deze wens van vroegtijdige betrokkenheid bij de beleidsvorming is zowel 
tijdens de toekomstgesprekken als tijdens de bijeenkomsten over andere 
speerpunten van beleid (Centrumontwikkeling, W4-project) naar voren 
gekomen. Interactieve beleidsontwikkeling wordt dan ook door veel inwoners 
van Leiderdorp genoemd als wezenlijk voor hun betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van het dorp en dus bij het realiseren van het toekomstbeeld 
2015.”  
 
Met het protocol beoogt de gemeente meer draagvlak voor het beleid te 
creëren, een kwalitatieve impuls aan het beleid te geven en samenwerking 
met betrokken partijen te verbeteren. Dat betekent dat de gemeente al in de 
fase van beleidsnota’s of masterplannen de bevolking kan laten participeren 
langs de lijnen van het protocol. Het IBO-protocol heeft derhalve betrekking op 
de eerste fase van ruimtelijke planvorming. 
 
Eind 2011 gaf het college een extern onderzoeksbureau (I&O Research) de 
opdracht een evaluatie van burgerparticipatie in Leiderdorp uit te voeren. De 
algehele conclusie van het onderzoek was dat de effectiviteit van het  

                                                      
2 Uit: Inleiding interactief werken. 
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participatiebeleid niet optimaal is.3 Dit kwam enerzijds doordat de werkwijze 
van het IBO-protocol als tijdrovend en omslachtig wordt ervaren en anderzijds 
doordat onduidelijk is wanneer wel en wanneer niet met het protocol gewerkt 
moet worden. Ook wanneer wel met het protocol werd gewerkt, waren er 
situaties waarin in de loop van de uitvoering van het traject werd afgeweken.  
 
De onderzoekers presenteerden hun bevindingen in maart 2012 aan de 
gemeenteraad. Daarin geven zij inbedding van IBO in het beleidskader 
‘Projectmatig Realiseren’ (PMR) als een van de opties voor verbetering. Met 
deze werkwijze had de gemeente namelijk goede ervaringen. Dat is 
vervolgens ook gebeurd. Hierbij heeft de gemeenteraad ervoor gekozen het 
beleidskader dat in het IBO-protocol is vastgelegd te blijven hanteren. De 
inhoud van het protocol beschrijven we hieronder kort. 
 

2.1.2 Drie onderdelen van het IBO-protocol 

Het protocol bestaat uit drie onderdelen:  
(1) de afweging om wel of niet interactief te werken; 
(2) aspecten om rekening mee te houden bij de invulling van een interactief 

traject; 
(3) spelregels tussen gemeentebestuur en samenleving en spelregels binnen 

het gemeentebestuur ten aanzien van de omgang met elkaar tijdens de 
interactieve trajecten. 

 
Bij de afweging wel of niet interactief te werken is het van belang dat het gaat 
om (voorbereiding van) gemeentelijk beleid. Hoewel het niet expliciet wordt 
benoemd, kan in het geval van particuliere plannen de initiatiefnemer niet 
‘onderworpen worden’ aan het protocol. 
 
Ad 1. Wel of geen IBO? 
 
Op voorhand is een aantal onderwerpen uitgesloten van een afweging of er al 
dan niet een interactief proces wordt gestart. De volgende onderwerpen zijn 
uitgesloten: 
x financiële transacties met projectontwikkelaars; 
x hoogte van de belastingen, leges; 
x onderwerpen met betrekking tot een persoon of groep van personen (bijv. 

bijstand, benoemingen, subsidies e.d.); 
x onderwerpen met betrekking tot gedelegeerde rijksbevoegdheden 

(uitvoering rijksbeleid binnen een bepaald kader); 
x indien het gaat om uitvoering openbare orde en veiligheid waar het de 

bevoegdheden van de burgemeester betreft; 
x in situaties waar urgentie geboden is (bijv. rampenscenario’s); 

                                                      
3 I&O Research (2012). Besturen met oren en ogen. Onderzoek naar burgerparticipatie in 
Leiderdorp. 
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x onderwerpen met betrekking tot formele regels, zoals voorschriften en 
bestemmingsplannen. 

Wanneer geen van bovenstaande uitsluitingen aan de orde is, dan volgt een 
verder afwegingsproces. Het IBO-protocol beschrijft dat het voeren van 
interactief beleid is af te raden wanneer het bestuur eigenlijk al weet wat het 
wil of wanneer er grote belangentegenstellingen zijn en er voldoende 
informatie is om een besluit te nemen. Vervolgens spelen de volgende 
afwegingscriteria een rol: 
 

 
 
Ad 2. Van belang om rekening mee te houden 
 
In het protocol wordt vervolgens een aantal aspecten genoemd dat van belang 
is voor een succesvol traject. Zo dient het onderwerp eenduidig te zijn 
omschreven, moet het doel duidelijk zijn en helder zijn welke actoren 
betrokken (willen) worden, wat het tijdpad wordt, welke middelen worden 
ingezet etc. Belangrijk in dit verband is de keuze die gemaakt dient te worden 
tot welke trede van de zogenaamde participatieladder de betrokkenen worden 
toegelaten. Hierbij valt te onderscheiden naar: 
 
x Raadplegen 
Het gemeentebestuur bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet de 
betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling van het beleid. Het 
bestuur verbindt zich niet aan de resultaten van de gesprekken.   

Afwegingscriterium Wel interactief Niet interactief 
Nieuw beleid X  
Politieke randvoorwaarden duidelijk X  
Onvoldoende beïnvloedingsruimte voor de 
deelnemers 

 
 

X 

Verwachtingen duidelijk voor de 
deelnemers 

X 
 

 

Veel deelnemers X  
Bereidheid bij betrokken partijen om tot 
compromis te komen 

X  

Deelnemers niet representatief  X 
Crisissituatie  X 
Doel traject onduidelijk  X 
Onvoldoende informatie  X 
Onvoldoende capaciteit  X 
Onvoldoende financiële middelen voor het 
traject 

 X 
 

Onvoldoende financiële middelen voor 
uitvoering beleid 

 X 
 

Onvoldoende tijd  X 
Algemeen belang in het geding  X 
Te grote belangentegenstellingen  X 
Wettelijke voorschriften geven de te volgen 
werkwijze aan 

 X 
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x Adviseren 
Het gemeentebestuur stelt in beginsel de agenda samen, maar geeft 
betrokkenen de gelegenheid problemen aan te dragen en oplossingen te 
formuleren. Het bestuur verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan 
bij de uiteindelijke besluitvorming gemotiveerd afwijken. 
x Meebeslissen 
Gemeentebestuur laat, binnen vooraf te stellen randvoorwaarden, de 
ontwikkeling van en besluitvorming over het beleid over aan betrokkenen, 
waarbij het ambtelijke apparaat een adviserende rol vervult. Het 
gemeentebestuur neemt de resultaten over na toetsing aan de voorwaarden. 
x Zelfbeheer 
 
Het IBO-protocol is in oktober 2006 aangepast naar aanleiding van een evaluatie in 
2005. In de periode 2002-2006 waren de gradaties: 
- Informeren 
 De burgers en andere belanghebbenden worden actief geïnformeerd over het 
 te ontwikkelen beleid. Het gemeentebestuur bepaalt zelf de agenda en het  beleid 
en houdt de betrokkenen op de hoogte. 
- Raadplegen 
- Adviseren 
- Co-produceren 
 Gemeentebestuur en betrokkenen komen gezamenlijk de agenda overeen, 
 waarna gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. Het bestuur verbindt 
 zich aan de resultaten. 
- Meebeslissen 
 
 
 
Ad 3. Spelregels IBO 
 
In het derde onderdeel van het Protocol staan de spelregels tussen de 
verschillende partijen besproken. Een belangrijke spelregel die tussen 
gemeentebestuur en samenleving is afgesproken is:  
“Ongeacht de wijze van betrekken van belanghebbenden behoudt de 
gemeenteraad de bevoegdheid om in geval van onoverkomelijke onenigheid 
tussen partijen het interactieve traject te stoppen en zelf een besluit te nemen. 
Een andere belangrijke spelregel die is afgesproken, is die tussen raad en 
college, namelijk: 
“Bij de gemeenteraad berust het politieke primaat. De raad geeft het dagelijks 
bestuur vooraf een mandaat mee wat deze wel en niet wil, zodat het dagelijks 
bestuur hier in de interactie met participanten rekening kan houden. Dit 
mandaat biedt tegelijkertijd een voorspelbaar beoordelingscriterium voor de 
controle van de handelwijze van het bestuur achteraf.” 
 
Tot slot benadrukt de gemeente Leiderdorp dat interactieve 
beleidsontwikkeling niet beperkt mag zijn tot een procesmatige benadering. 
Veel meer is het bedoeld als wijze van denken en werken, waarbij alle partijen 
elkaar als samenwerkingspartners erkennen.   
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2.2 Wettelijke voorschriften 

Bij plannen in het ruimtelijk domein kunnen grofweg drie fasen worden 
onderscheiden met een verschillend wettelijk ‘regime’, namelijk de fase van 
visievorming en voorbereiding van beleid, de fase waarin de mogelijkheden 
van het landgebruik worden vastgelegd in met name bestemmingsplannen, en 
de fase van de bouwplannen. 
 
In de eerste fase, die van de visievorming, is sprake van allerhande nota’s die 
zijn opgesteld door gemeenten teneinde ideeën over wonen, groen, verkeer, 
zonering etc. vast te leggen. Die nota’s zijn geen wettelijke verplichtingen, 
maar de uiteindelijke Structuurvisie is dat wel.4 De Structuurvisie vormt de 
ondergrond voor het opstellen van bestemmingsplannen. Over een 
Structuurvisie of bijvoorbeeld een Verkeersplan, vindt gebruikelijk (tijdrovend) 
overleg plaats met stakeholders en hierbij is inspraak mogelijk door burgers. 
Het IBO-protocol is hiervoor een goed toepasbaar kader. Het opstellen van de 
visie is echter in wettelijke zin ‘vormvrij’. 
 
Het bestemmingsplan legt vervolgens vast wat er met de ruimte binnen de 
gemeente mag gebeuren. Het faciliteert de plannen die in bijvoorbeeld het 
Masterplan en de Structuurvisie zijn uitgewerkt. Dat betekent dat de 
bestemming van het grondgebied wordt vastgelegd, zodat voorziene functies 
zoals wonen, werken, detailhandel, horeca, groen, sport en dergelijke een 
plaats krijgen. Daarenboven worden ook nog regels gesteld over de invulling 
van de ruimte, zoals de hoogte of breedte van de bebouwing. Afwijkingen van 
het plan kunnen plaatsvinden via een omgevingsvergunning, geregeld in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zij het altijd in samenhang 
met de regels die daarvoor in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 
Het opstellen van een bestemmingsplan kent behalve ‘vormvrije’ inspraak, ook 
wettelijke voorschriften ten aanzien van betrokkenheid van burgers. Namelijk 
de onderstaande punten.  
 
Inspraak 
In de voorbereidingsfase kondigt de gemeente een nieuw bestemmingsplan 
aan. In deze fase bekijkt de gemeente de belangen van verschillende burgers, 
bedrijven en andere organisaties. Het voorontwerp van het nieuwe plan wordt 
in een aantal gevallen5 ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Inwoners van 
de gemeente kunnen dan hun mening schriftelijk kenbaar maken. Soms 
worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. De burgers worden 
geraadpleegd en kunnen reageren. 
 
  

                                                      
4 Met de komst van de Omgevingswet in 2018 gaat dit overigens veranderen. 
 
5 Wanneer het een niet-consoliderend plan is of als het een project/plan betreft waarvoor 
eerder inspraak heeft plaatsgevonden. 
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Zienswijze 
Na de voorbereidingsfase stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan 
op. Dit plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis en is te bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke site. Hierop kan binnen die zes 
weken een zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan 
de gemeente. De zienswijze bevat de bedenkingen op het plan. De invloed 
van de burger is hier door de wet ingekaderd. 
 
Beroep 
Als het definitieve bestemmingsplan is bekendgemaakt, ligt dit weer zes 
weken ter inzage. In deze zes weken bestaat de wettelijk geborgde 
mogelijkheid om in beroep gegaan worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Binnen een jaar zal de rechter een beslissing nemen.  
 
Wanneer de bestemmingsplannen zijn vastgesteld, kunnen bouwplannen 
worden geëffectureerd. Indien de bouwplannen conform de voorschriften van 
het bestemmingsplan zijn, staat het de initiatiefnemer vrij zijn gang te gaan.6 
Wijken de plannen af van het bestemmingsplan, dan dient een apart besluit 
genomen te worden (vroeger art.19 WRO, tegenwoordig projectbesluit). In dat 
geval zijn er voor belanghebbenden weer de wettelijke mogelijkheden van 
inspraak, bezwaar en beroep zoals hierboven beschreven. 
 
 

2.3 Normenkader 

Gegeven de verschillende regimes waaronder ruimtelijke projecten 
plaatsvinden is een strak eenduidig normenkader niet te geven. Al naar gelang 
een project ‘onder’ IBO valt of juist niet, kunnen andere normen worden 
gesteld bij het beleid ten aanzien van burgerbetrokkenheid. In alle gevallen 
kunnen wel de volgende normen als leidend worden gezien. 
 
x Er is, buiten de wettelijk verplichte inspraak, door de gemeente vooraf een 

afweging gemaakt in welke mate burgerbetrokkenheid gewenst is. 
x De mate van betrokkenheid is voorgelegd aan de raad. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid gewenst werd geacht, zijn de 

afspraken uit IBO (en PMR) nageleefd. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid niet gewenst was, zijn burgers 

geïnformeerd over het proces (tot 2006 was dat de eerste gradatie van 
betrokkenheid). 

x Bij burgerbetrokkenheid die wettelijk verplicht was, zijn de wettelijk 
voorgeschreven vormen en momenten van burgerbetrokkenheid gevolgd. 

 

                                                      
6 Bij het verlenen van bouw-/omgevingsvergunning krijgen burgers en overige partijen wel 
de kans om nog bezwaar en beroep aan te tekenen. 
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In de volgende paragrafen gaan we aan de hand van een reconstructie van 
drie casussen na in hoeverre burgerparticpatie (al dan niet) heeft 
plaatsgevonden. 
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3 IKEA 

3.1 Waar gaat het over? 

 
Bron: IKEA Planontwikkeling 2008-2013 (14-01-2014) 
 

 
Bron: Google Maps 
 

Al sinds 2003 wordt er gesproken over de komst van een vestiging van IKEA 
op de bedrijvenlocatie Bospoort. In 2008 wordt er een bouwvergunning 
verstrekt aan IKEA, maar er is tot op heden nog geen spade de grond 
ingegaan. De plannen leiden tot veel ophef bij bewoners in wijken die aan de 
hoofdverkeerroutes liggen naar het te herontwikkelen Bospoort. Om de 
plannen tegen te houden, wordt er tevergeefs geprocedeerd, tot aan de Raad 
van State toe. IKEA houdt momenteel haar plannen weer tegen het licht.  
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3.2 Chronologie IKEA-locatie 

3.2.1 Ruimtelijke kaders tot en met 2004 

1998-2002 Eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft het Rijk plannen om de rijksweg 
(A4) ter hoogte van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude te verbreden en te 
verdiepen. Dit leidt ertoe dat het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de 
gemeentes in overleg met elkaar gaan. Hier komt het W4-project (wonen, 
werken, water en wegen) uit voort en in februari 2001 wordt door de samen-
werkende partijen het Masterplan W4 gepresenteerd.  
Het Masterplan schetst de inpassing van de A4 waarbij de ruimtelijke en 
economische potenties van de grondgebieden langs de weg optimaal worden 
benut. Door de A4 via een lange verdiepte tunnelbak aan te leggen, wordt de 
barrièrewerking sterk verminderd en zijn de betrokken gemeentes in staat om 
nieuwe gebieden tot ontwikkeling te brengen. Op deze wijze kunnen de 
gemeentes een financiële bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe 
Rijksweg leveren.1 Hoewel de precieze omvang van de locatie Bospoort nog 
niet duidelijk is, wordt in het Masterplan de locatie benoemd als kantoren- en 
bedrijventerrein met een te ontwikkelen programma van circa 13.000 m2.2 
Het Masterplan leidt ertoe dat in februari 2002 de Samenwerkings-
overeenkomst A4/W4 wordt ondertekend. Hierin wordt afgesproken dat aan de 
A4 grenzende deelplangebieden worden (her)ontwikkeld.  
 

2002 Om invulling te geven aan het herontwikkelen van de deelplangebieden stelt 
gemeente Leiderdorp in februari 2002 haar eigen Structuurplan W4 vast. Het 
Structuurplan voorziet voor de te ontwikkelen locatie Bospoort in de vestiging 
van bedrijven, voorzieningen en kantoren.3 In oktober 2002 volgt vervolgens 
het Stedenbouwkundig Plan (W4 plangebied Leiderdorp). Vanwege 
onduidelijkheid over de omvang van de locatie is voor Bospoort nog geen 
Stedenbouwkundige Visie ontwikkeld. Wel wordt een drietal 
ontwikkelingsscenario’s onderzocht. Eén van deze scenario’s is de ‘unieke 
gebruiker’. In dit scenario wordt de locatie uitgegeven aan één of enkele 
unieke en grootschalige gebruiker(s) met een regionale verzorgingsfunctie. 
Voor een dergelijk scenario, zo wordt in het Plan aangeven, is een “aantal 
partijen” in de markt. De mogelijke afweging van huisvesting in Bospoort zal in 
regionaal verband dienen plaats te vinden. Per type gebruiker zal uitgebreid 
onderzocht dienen te worden wat de effecten van vestiging zullen zijn. 
Aandachtspunten hierbij zijn de milieueffecten, verkeerseffecten en de 
stedenbouwkundige en beeldkwaliteit. Daarnaast is er een aantal private 
gebruikers aangrenzend aan de locatie: met name het AC-restaurant/hotel en 
de Pannenkoekenboerderij. Het woonwagencentrum met zeven woonwagens 

                                                      
1 Voor de gemeente Leiderdorp wordt het te betalen bedrag €18 miljoen. 
 
2 Bron: Stedenbouwkundig Plan W4 (2002) 
 
3 Met het Structuurplan werd de juridische procedure gestart. Het Plan heeft volgens de 
gesproken ambtenaren niet veel zienswijzen opgeleverd. 
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en het aanwezige tuincentrum worden verplaatst. Wat betreft de inspraak zijn 
er onder meer gesprekken gevoerd met belangenverenigingen en de 
ondernemingen die gevestigd zijn in Bospoort. Daarnaast worden de 
bewoners van de wijk Holtlant – gelegen aan de A4 – gedurende het proces 
zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau een aantal malen geïnformeerd en 
worden de bewoners van de Kerkwijk en de Oranjewijk, die ook aan de A4 zijn 
gelegen, via een tweetal informatieavonden geïnformeerd. Er is tevens 
gevraagd om tot voorstellen voor invulling te komen. Verder is in de rubriek 
Gemeente aan Huis de bevolking geïnformeerd over de opzet van het 
Stedenbouwkundige Plan. Ook is er in de Commissievergadering ruimte voor 
inspraak.4 
 

OWB W4  Het Ontwikkelingsbedrijf (OWB) W4 is het gemeentelijke projectbureau voor 
de W4-zone. Het is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente 
Leiderdorp en ontwikkelaar Bohemen. Het OWB W4 verzorgt derhalve ook het 
communicatietraject. “Geen communicatie op afstand, maar een proces 
waarbij bestuurders, directie en medewerkers van het OWB W4 continu met 
betrokkenen en bevolking overleg voeren”, aldus de directeur van het OWB.5 
De bevolking wordt, vanwege de verwachte langdurige overlast, door middel 
van informatieavonden, ‘berichten aan huis’ in lokale kranten en speciale W4-
magazines geïnformeerd.  
 

2004 Het Stedenbouwkundig Plan vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan 
voor het plangebied. In juni 2004 wordt het (Ontwerp) Bestemmingsplan ‘W4 
Leiderdorp’ (2004) vastgesteld in de raad. Omdat er voor Bospoort nog een 
totaalplan uitgewerkt moet worden, is een globale bestemming met 
uitwerkingsregels aan het gebied toegekend. Tevens stemt de raad in om 
artikel 19WRO-verzoeken binnen het W4-gebied te delegeren aan het college. 
 

 
W4 Informatiebulletin:  
Het definitieve stedenbouwkundige ontwerp voor de bedrijvenlocatie Bospoort stelt  
B en W naar verwachting eind 2004 vast. Vervolgens houdt de gemeente een 
informatieavond over Bospoort voor omwonenden, bedrijven en belanghebbenden. 
Daarna wordt het plan verder uitgewerkt.6 De eerste voorbereidende bouwactiviteiten 
mogen eind oktober 2005 verwacht worden. 
nr. 1 aug/september 2004 
 
 

                                                      
4 Bij het plan was geen formele bezwaar- en beroepsprocedure mogelijk. Bron: 
Stedenbouwkundig Plan (W4 plangebied Leiderdorp) 2002. 
 
5 Bron o.a. Hans Broekman. Samenwerking in Ontwikkeling (OWB W4, 13 sept 2004). 
 
6 Er wordt niet uitgelegd wat met ‘verder uitwerken’ exact wordt bedoeld. 
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3.2.2 Economische kaders tot en met 2005 

2001-2003 In 2001 wordt zowel een economisch beleidsplan voor de Leidse regio 
opgesteld als een voor de gemeente Leiderdorp.7 In beide plannen wordt de 
ontwikkeling van de A4-zone van groot belang geacht, aangezien zij ruimte 
biedt aan nieuwe bedrijvigheid en het ervaren tekort aan kantoor- en 
bedrijventerreinlocaties oplost.  
De beleidsplannen krijgen een nadere uitwerking in de ‘Structuurvisie 
detailhandel voor Leiderdorp in regionaal kader’. Deze visie, vastgesteld in juni 
2003 door de raad, geeft aan dat de locatie Bospoort zich bij uitstek leent voor 
de vestiging van zeer grootschalige woninginrichtingszaken of voor een solitair 
grootschalig woonwarenhuis (variërend van 10.000 tot 25.000 m²). In de 
verdere uitwerking wordt IKEA voor het eerst als mogelijk kandidaat genoemd: 
“De regio Leiden beschikt niet over een grootschalig woonwarenhuis zoals 
bijvoorbeeld IKEA (…). De autonome trekkracht en de grote bezoekers-
aantallen van dergelijke formules met naamsbekendheid betekenen een 
belangrijke toegevoegde waarde voor het totale aanbod en voor de 
keuzemogelijkheden van de consument in de regio.”  
Voor de Structuurvisie zijn onder meer vertegenwoordigers van lokale en 
regionale winkeliers- en ondernemersorganisaties geraadpleegd. Bewoners uit 
de gemeente worden in huis-aan-huisblad ‘Gemeente aan Huis’ op de hoogte 
gehouden van behandeling en besluiten in de raad. 
In 2003 wordt in REO-verband voor de regio Rijn- en Bollenstreek het beleid 
vastgesteld ten aanzien van detailhandel.8 De Regionale Structuurvisie biedt 
de kaders waarbinnen ontwikkelingen in de regio op het gebied van 
detailhandel en leisure dienen te worden beoordeeld.  

2004 Als uitwerking hiervan hebben de gemeenten van de Leidse Regio het 
Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM, 2004) opdracht 
gegeven een nadere analyse te maken. Hieruit komt onder andere naar voren 
dat er voor de vestiging van een IKEA in het REO-gebied Rijn- en Bollenstreek 
marktruimte aanwezig is en dat de goed bereikbare locatie Bospoort, indien er 
verkeersaanpassingen plaatsvinden, hiervoor geschikt is.9 
 
Tijdens de raadsdebatten, waarbij wordt ingestemd met de REO-structuurvisie 
(inclusief het EIM-rapport) en het ontwerpbestemmingsplan W4, vindt er 
discussie plaats over de komst van een IKEA en de eventuele gevolgen voor 
Leiderdorp.10 Wethouder Laman zegt hierover, refererend aan het EIM-
onderzoek: “Het is goed eerst vast te stellen dat wij hier vanavond niet praten 
over het nemen van een beslissing of er een IKEA-vestiging in Bospoort komt. 

                                                      
7 Tweede Economisch Beleidsplan Leiderdorp ‘Poort tot de regio’. Lokale en regionale 
ondernemers(organisaties) zijn betrokken bij het opstellen van het plan. 
 
8 Regionaal Economisch Overleg (REO) Rijn- en Bollenstreek. ‘Regionale Structuurvisie 
Detailhandel: beleid 2003- 2010’. 
 
9 EIM. ‘Ontwerp-Visie Leidse Regio. Detailhandel en Leisure’ (mei 2004). 
 
10 Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leiderdorp, 29 juni en 11 
okt. 2004. 
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Wethouder Molkenboer voegt hier later aan toe: “Ter geruststelling wil ik (…) 
opmerken dat wanneer het om Bospoort en IKEA gaat, dat sowieso niet in het 
bestemmingsplan past qua oppervlak. Als het daarom gaat, komen we 
sowieso bij u terug. Ik denk dat daar de angel zit. We zullen u uiteraard 
regelmatig informeren.” 
 

 
‘Gemeenteraad Leiderdorp achter komst IKEA in Bospoort’.  
In november 2004 verschijnt in de nieuwsbrief van de gemeente Leiderdorp het bericht 
met de kop: ‘Gemeenteraad Leiderdorp achter komst IKEA in Bospoort’.  
Hierin staat aangegeven dat de onderhandelingen met de IKEA voor een plek op het 
toekomstige bedrijventerrein Bospoort in volle gang zijn. Tevens staat er gemeld dat 
een andere invulling van de locatie ook nog steeds mogelijk blijft en dat Leiderdorp 
streeft naar een omvang van IKEA van 25.000 vierkante meter om zo de opbrengst van 
de grond te maximaliseren.  
 
 

2005 Maart 2005 stemt het REO Rijn- en Bollenstreek in met de komst van IKEA in 
Leiderdorp. Hierbij is afgesproken dat Bospoort ruimte mag bieden aan een 
IKEA-vestiging van maximaal 22.000 m² BVO.11 Een voorwaarde is dat de 
verkeersdoorstroming ook in regionaal verband voldoende gewaarborgd blijft. 
De IKEA-vestiging zal naar verwachting jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers 
trekken.12  
 

 
REO Rijn- en Bollenstreek stemt in met komst IKEA 
Het REO stemde gisteravond, tijdens de Stuurgroepvergadering, in met de vestiging 
van IKEA in Leiderdorp. (…) De gemeente Leiderdorp zal de ruimtelijke en 
verkeerskundige studie van de inpassing op W4-locatie Bospoort oppakken. Deze 
studie zal nog voor de zomer 2005 worden gepresenteerd. (…) Streven van IKEA 
Nederland is om in 2006 met de bouw van haar veertiende vestiging in Leiderdorp te 
beginnen. 
Nieuwsbrief gemeente Leiderdorp (maart 2005) 
 
 

 
W4 Leiderdorp in uitvoering  
Dit jaar is het jaar waarin veel voorbereidende werkzaamheden in het W4-gebied 
plaatsvinden en al hebben plaatsgevonden. Hierbij een overzicht van een aantal 
activiteiten:(…) 
4. Bospoort: het inrichtingsplan voor Bospoort is najaar 2005 gereed. In februari keurde 
het REO (Regionaal Economisch Overleg Rijn- en Bollenstreek) de vestiging van IKEA 
in Leiderdorp goed. De gemeente besteedt nadrukkelijk aandacht aan de 
verkeersstromen.  
W4 Informatiebulletin (nr. 4, mei/juni 2005) 
 
 

                                                      
11 Op basis van een Impactstudie IKEA Leiderdorp, maart 2005 DHV. 
 
12 Bron: DSO 2006. 
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2006 In februari 2006 zegt de raad het vertrouwen in het college op. De aanleiding 
is een tekort van € 3,2 miljoen op de W4-begroting van 2012.13 
 

 
College Leiderdorp handelt lopende W4-zaken af 
Het huidige college gaat door als demissionair college met de daarbij behorende 
bevoegdheden. Burgemeester en wethouders handelen alle lopende zaken af die geen 
uitstel verdragen. Dat sprak burgemeester Zonnevylle vandaag met de 
fractievoorzitters af tijdens een overleg. (…) 
Lijst met lopende zaken die mag worden afgehandeld: (….) 
3.Ontwikkelingsovereenkomst - Gemeente IKEA. Zal eerst met de fractievoorzitters 
worden besproken alvorens verdere definitieve stappen ter zake worden genomen. 
(Nieuwsbrief gemeente (maart 2006) 
 
 

 
IKEA Bospoort is verkeerstechnisch mogelijk 
Op 4 april 2006 stelde het demissionaire college van B en W het rapport 
verkeersonderzoek IKEA vast. Goudappel Coffeng, het verkeersbureau dat het 
onderzoek uitvoerde, concludeert dat W4-exploitatiegebied Bospoort met IKEA 
verkeerstechnisch mogelijk is. Op voorwaarde dat de verkeerscapaciteit op de rotonde 
van de N446 wordt vergroot en de verkeersdoorstroming op de N446 verbetert. 
Nieuwsbrief gemeente Leiderdorp (april 2006) 
 
 

3.2.3 Realisatieovereenkomst en DSO (2006) 

2006/10 In het najaar van 2006 bereiken IKEA en de gemeente een akkoord over de 
financiële voorwaarden waaronder een vestiging mag worden gebouwd. In de 
realisatieovereenkomst die wordt opgesteld, staat bij de overwegingen onder 
meer dat Bospoort conform het Stedenbouwkundig Plan W4 (2002) mag 
worden aangewend voor een ‘unieke gebruiker’. Nadat de raad met de 
overeenkomst heeft ingestemd14, wordt deze op 16 oktober 2006 door de 
gemeente en IKEA ondertekend.  
 
In de realisatieovereenkomst is over de communicatie onder meer 
afgesproken dat de gemeente zorg draagt voor de communicatieactiviteiten 
die betrekking hebben op de totstandkoming van het Definitief 
Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) en de te doorlopen gemeentelijke 
procedures. IKEA verzorgt, in overleg met de gemeente, de 
communicatieactiviteiten met betrekking tot de realisatie van het project.  
 

2006/11  Parallel aan de financiële onderhandelingen met IKEA wordt voor Bospoort het 
Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) en het Beeldkwaliteitsplan  
  

                                                      
13 Bron: W4 Informatiebulletin (nr. 6, maart 2006). 
 
14 Behandeling in commissie II d.d. 29 augustus 2006. 
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opgesteld.15 Dit plan, dat oorspronkelijk twee jaar eerder was gepland,16 
benadrukt eveneens dat het de uitwerking is van het ontwikkelingsscenario 
‘unieke gebruiker’ en dat het woonwarenhuis in het DSO hierdoor een 
prominente rol heeft. Het DSO geeft de eindsituatie (verkeer, groen, openbare 
ruimte en uitstraling bebouwing) in Bospoort aan en vormt de basis van de 
grondexploitatie. Op 27 november 2006 stemt de raad in met het DSO 
Bospoort.17 Tevens delegeert de raad het voeren van de planologische 
vrijstellingsprocedure voor de bouw van de IKEA aan het college.  
Twee jaar eerder is door de gemeente een informatieavond voor 
omwonenden, bedrijven en belanghebbenden beloofd om het vastgestelde 
DSO toe te lichten en daarna verder uit te werken.18 Het is ons onbekend of de 
bijeenkomst heeft plaatsgevonden, maar in de gemeentelijke nieuwsberichten 
wordt er geen melding van gemaakt.19 
 
Het DSO wordt ook het uitgangspunt voor het Bestemmingsplan Bospoort. 
Gelijk met het DSO stemt de raad ook in met het (Voor)ontwerp 
bestemmingsplan Bospoort. 

2007  
 
Eerste paal IKEA in 2009 verwacht 
De planvorming voor IKEA is in volle gang en de gemeente Leiderdorp verwacht de 
planologische procedures dit jaar te doorlopen. Het slaan van de eerste paal van IKEA 
wordt verwacht in 2009. 
W4 Informatiebulletin (nr. 8, mei 2007) 
 
 

In juli 2007 vernietigt de Raad van State het tracébesluit ‘verbreding 
Rijksweg A4’. “Dit is een ramp voor Leiderdorp en haar bewoners en heeft 
vergaande consequenties”, aldus de bezorgde gemeente in een persbericht.20 
Naast het gegeven dat het fileprobleem en de luchtkwaliteit geen verbetering 
ondergaan, heeft het ook nadelige gevolgen voor de financiën, de planvorming 
en de uitvoering. Zelfs de komst van een IKEA wordt onzeker. Het betekent 
ook dat het bestemmingsplan Bospoort vertraagd wordt. 
 

2008/2  Nu door aanleiding van het vernietigde tracébesluit de verbreding van de A4 
naar 2x3 rijstroken voorlopig van de baan is, is in opdracht van de gemeente 
door bureau Goudappel Coffeng een nieuw onderzoek naar de verkeers-

                                                      
15 Bospoort Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, Kraaijenvanger Urbis, in opdracht van 
Ontwikkelingsbedrijf W4 en gemeente Leiderdorp, 21 september 2006. 
 
16 Zie kader W4 Informatiebulletin nr. 1 aug/september 2004. 
 
17 Eveneens wordt ook met de grondexploitatie Bospoort ingestemd. 
 
18 Zie kader W4 Informatiebulletin nr. 1 aug/september 2004. 
 
19 Met de gemeentelijke nieuwberichten bedoelen we W4 Informatiebulletin en Nieuwsbrief 
gemeente Leiderdorp. 
 
20 Bron: Nieuwsbrief gemeente (juli 2007). 
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afwikkeling uitgevoerd op basis van 2x2 rijstroken.21 De conclusie van dit 
rapport is dat met betrekking tot de toekomstige verkeersafwikkeling als 
gevolg van de komst van IKEA de toekomstige verkeersstromen goed kan 
verwerken.22 
 

 
Toename verzet deel bevolking Leiderdorp 
Halverwege het eerste decennium van deze eeuw groeit, naarmate de plannen steeds 
bekender en concreter worden, vanuit delen van de bevolking verzet tegen de komst 
van IKEA naar Bospoort. Een deel van de burgers ervaart steeds meer 
verkeersoverlast, er verschijnen in de media berichten over filevorming bij IKEA in 
Delft23 en na de vernietiging van het tracébesluit neemt het verzet verder toe. 
Verschillende buurtverenigingen, zoals De Steinen, Houtkamp-Zuid, Buurtactief Het 
Oude Dorp, Essenpark, Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. laten in bezwaarschriften, 
brieven en lokale media hun (gezamenlijke) stem horen. De verenigingen 
vertegenwoordigen wijken die liggen aan hoofdroutes naar Bospoort. Zij vrezen door 
de komst van een IKEA-vestiging veel extra verkeersoverlast en luchtvervuiling en zij 
wantrouwen de verkeersrapporten die in opdracht van de gemeente worden opgesteld. 
De bewoners vinden hierbij onder meer ondersteuning van Milieudefensie die zeer 
actief is op dit dossier. 
Ook andere stakeholders van de gemeente Leiderdorp, zoals de Leidse Kamer van 
Koophandel, waarschuwen er voor dat wanneer de verkeersinfrastructuur niet drastisch 
verbetert, Leiderdorp verstopt raakt.24 
De zorgen omtrent de komst van IKEA worden ook geuit in de Tweede Kamer. D’66 en 
GroenLinks stellen hierover vragen aan de minister Verkeer & Waterstaat in juli 2008.25 
De vragen gaan over de contractuele verplichtingen van de gemeente Leiderdorp met 
het Rijk, het nadelig effect hiervan op de begroting van de gemeente, het hierdoor 
overhaast binnenhalen van een IKEA-vestiging en het nadelige effect hiervan op de 
bereikbaarheid van Leiderdorp. De minister geeft onder andere als antwoord dat hij 
geen nadelige gevolgen verwacht voor de doorstroming op de A4.26 Ook het NRC-
Handelsblad besteedt in de zomer van 2008 enkele artikelen aan de discussie die is 
ontstaan over komst van IKEA.  
Er zijn circa vijf à tien wijkverenigingen in Leiderdorp die zich gedurende het proces 
tegen de komst van IKEA verzetten. Het aandeel bewoners dat voor de komst van 
IKEA is, is niet bekend, maar de gemeente vermoedt dat dit hoog is.27 
 
 

                                                      
21 ‘Verkeersprognose W4 bij een A4 van 2x2’, 20 februari 2008. Het is een aanpassing van 
het eerder uitgevoerde onderzoek uit 2006: Goudappel Coffeng ‘Verkeerskundig onderzoek 
ontsluiting IKEA Leiderdorp’, 2 februari 2006. 
 
22 Op respectievelijk 29 oktober 2008 en 16 juli 2009 volgen van Goudappel Coffeng de 
rapporten ‘Detailanalyse verkeersstromen nabij Bospoort, Leiderdorp’ en ‘Bijdrage IKEA-
vestiging aan het verkeersbeeld in Leiderdorp; doorrekening met RVMK 2007’. De 
conclusies zijn in lijn met het rapport van 20 februari 2008. 
 
23 Bron: onder andere artikel: ‘Nog langere files naar IKEA’ AD (25-07-2006). 
 
24 Bron: AD 26 mei 2008. 
 
25 Brieven 2070826030 en 2070826540. 
 
26 Kamerstuk | 2008-08-29. 
 
27 Bron: interviews ambtenaren. 
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3.2.4 Eerste bouwvergunning (2008) en bestemmingsplan Bospoort (2009) 

2008 Nadat de rook is opgetrokken van de uitspraak van de Raad van State, dient 
IKEA in februari 2008 een bouwvergunning eerste fase in.  
Er worden tal van zienswijzen ingediend die milieu en verkeer betreffen. De 
ingediende bezwaren zijn voor het college geen reden om geen vergunning te 
verlenen. Op 4 november 2008 verstrekt het college de bouwvergunning aan 
IKEA. Het college zegt in de raad dat zorgvuldig met de bezwaren om is 
gegaan en dat er op diverse punten nader onderzoek nodig was. Hierbij wordt 
aangegeven dat die nadere onderzoeken laten zien dat de vestiging van IKEA 
mogelijk moet worden geacht.28 
 

2009/3  Door de vernietiging van het tracébesluit is met de nodige vertraging een 
nieuw bestemmingsplan Bospoort opgesteld. Het schept het juridisch-
planologisch kader voor het DSO uit 2006. Binnen het plangebied is de komst 
van IKEA de belangrijkste ontwikkeling. Daarnaast dient, om ontwikkelingen 
mogelijk te maken, de Pannenkoekenboerderij verplaatst te worden. De 
provincie zegt verder toe dat ze zorg draagt voor de noodzakelijke infra-
structurele ingrepen zodat de bereikbaarheid van Leiderdorp gegarandeerd 
blijft.  
Op het Ontwerp bestemmingsplan (27 maart 2008) komen van zestien 
personen c.q. instanties zienswijzen binnen.  
Voorafgaand aan het vaststellen van Bestemmingsplan Bospoort op 9 maart 
2009 uiten 23 wijkverenigingen en individuele burgers in zienswijzen de wens 
dat er een nieuw verkeersonderzoek komt naar de gevolgen van de komst van 
IKEA. De reeds uitgevoerde verkeersonderzoeken worden sterk 
gewantrouwd.29 
 
Het vaststellen van het Bestemmingsplan Bospoort door de raad, op 9 maart 
2009, is een spannende gebeurtenis. De publieke tribune is tot aan de nok toe 
gevuld. Een sleutelrol wordt gespeeld door GroenLinks, die voorheen 
oppositie voerde tegen de komst van IKEA, maar vanaf december 2008 tot het 
college behoort. Tijdens de raadbijeenkomst stelt de fractie van GroenLinks 
vragen aan het college over de (financiële) risico’s wanneer het 
bestemmingsplan niet wordt vastgesteld. Het college stelt GroenLinks gerust 
door onder meer desgevraagd de Realisatieovereenkomst vertrouwelijk ter 
inzage aan de raad voor te leggen.30 GroenLinks spreekt in de raad over een 
‘moeilijk dilemma’ en voegt hieraan toe: “Moet er een IKEA komen of niet? Die 
centrale vraag heeft de politiek niet aan de burger voorgelegd. En dat wreekt 
zich nu. Komt er een IKEA of niet? Die vraag wordt dus niet meer in deze  
  

                                                      
28 Bron: Raadsverslag gemeente Leiderdorp 5 en 7 november 2008. 
 
29 Bron: Leidsch Dagblad, 9 en 10 maart 2009. 
 
30 9 maart 2009. 
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raadszaal beslecht, dat is zeker, die vraag zal worden beantwoord door de 
rechter. En dat is een slechte zaak.”31  
GroenLinks stemt uiteindelijk voor, waardoor een nipte meerderheid in de raad 
wordt gehaald.32 
 

2009/5  In mei stelt het Rijk het tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden 2009 vast. Het 
besluit maakt het mogelijk om rijksweg A4 tussen Leiderdorp en 
Leiden/Zoeterwoude te verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken 
 

2009/11 Bij burgers is onrust ontstaan door berichten dat IKEA met medewerking van 
de gemeente beduidend groter gaat bouwen dan 22.000 m2 die in 
bestemmingsplan is toegestaan. Op 25 november 2009 vindt er op verzoek 
van de politieke partij BBL (Burgerbelangen Leiderdorp) daarom een extra 
raadsdebat plaats. Wethouder Glasbeek probeert het wantrouwen weg te 
nemen en benadrukt dat ‘De toegestane vierkante meters voor bruto-
vloeroppervlakte en verkoop vloeroppervlakte spijkerhard vastliggen (…) IKEA 
wordt en blijft 22.000 m2’. Enkele raadsleden verwijten het college dat ze het 
wantrouwen zelf gevoed heeft, doordat verslagen tussen de gemeente en 
IKEA pas vrijgegeven werden nadat de burgers via de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) hiertoe bij de rechter een verzoek hadden gedaan. Een raadslid 
geeft het college mee: ”Wees open, wees eerlijk en draai er niet omheen”.33 
 

 
Dreigbrieven vooraf aan raadsdebat 
Dat de emoties hoog oplopen, blijkt wel uit het feit dat het college voorafgaand aan het 
raadsdebat dreigbrieven ontvangt met als gevolg dat er bij het raadsdebat twee 
agenten op de publieke tribune zijn gepost en dat de raadsopstelling wordt aangepast: 
het college neemt ver van de publieke tribune plaats. 
 
 

3.2.5 Beroepsprocedures 2010 - 2012 

2010-2012  Er volgt na het vaststellen van het bestemmingsplan en de ophef in november 
een langdurige beroepsprocedure die door samenwerkende bewoners-
verenigingen wordt gevoerd. Ook de eigenaar van het pannenkoekenhuis wil 
niet weg van het terrein. Er wordt tot aan de Raad van State geprocedeerd. Dit 
rechtsorgaan verklaart in juni 2011 alle bezwaren ongegrond en daarmee is 
het bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk. In augustus 2012 wordt er een 
definitieve en onherroepelijke bouwvergunning eerste fase aan IKEA verleend.  
 

                                                      
31 Citaat raadslid Frauke Joester (9 maart 2009). Bron: 
https://leiderdorp.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-voor-moeilijk-dilemma-bij-behandeling-
bestemmingsplan-bospoort (11 maart 2009). 
 
32 Elf raadsleden stemmen in met het bestemmingsplan, negen stemmen tegen (bron: 
notulen raadsverslag 9 maart 2009). In oktober 2009 geeft de provincie Zuid-Holland ook 
goedkeuring aan het bestemminsplan Bospoort.  
 
33 Bronnen: Leiderdorps Weekblad (02-12-2009) en Leidsch Dagblad (26-11-2009). 
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3.2.6 Aanpassing plannen IKEA  

2013-2014 Echter, IKEA heeft door nieuwe ontwikkelingen in de retailbranche de wens 
om de bouwplannen van 2008 aan te passen. In de nieuwe bouwplannen 
wordt het gebouw groter, doordat het warenhuis een extra parkeerlaag wil. 
Voor de bovengenoemde planaanpassing is een beperkte aanpassing in het 
bestemmingsplan noodzakelijk en IKEA vraagt hiervoor de medewerking van 
de gemeente. Op uitnodiging van de gemeente houdt IKEA in januari 2014 in 
de raad en op een aparte bewonersbijeenkomst een presentatie om hun 
plannen toe te lichten. Op de website van de gemeente worden de inwoners 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst34, alsmede via Gemeente aan Huis in het 
Leiderdorps Weekblad en social media. De belangengroepen hebben een 
persoonlijk bericht via e-mail ontvangen. 
De plannen voor een nieuw parkeerdek vallen bij de aanwezige inwoners erg 
slecht in de smaak.35 Bovendien schrikt IKEA terug van de tijdrovende 
procedures en onderzoeken die opnieuw moeten worden uitgevoerd. IKEA zet 
het nieuwe plan (vooralsnog) niet door en beraadt zich over het vervolg. 
 

 
IKEA niet ontevreden 
Terugkijkend is IKEA weten dat ze, ondanks dat zij op verschillende momenten 
vertraging hebben opgelopen door weerstand van de bewoners, niet ontevreden is 
over de gekozen burgerparticipatiestrategie van de gemeente.  
 
 

3.3 Kaders gevolgd? 

Voor het toetsen van de communicatie met ‘de buitenwereld’ in de casus 
IKEA, hanteren we weer de in hoofdstuk 2 beschreven kaders. Het betreft het 
Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) en de stappen uit de leidraad 
Projectmatig Realiseren (PMR). Daar gaan de volgende punten aan vooraf:  
x Er is, buiten de wettelijk verplichte inspraak, door de gemeente vooraf een 

afweging gemaakt in welke mate burgerbetrokkenheid gewenst is. 
x De mate van betrokkenheid is voorgelegd aan de raad. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid gewenst werd geacht, zijn de 

afspraken uit IBO (en PMR) nageleefd. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid niet gewenst was, zijn burgers 

geïnformeerd over het proces (tot 2006 was dat de eerste gradatie van 
betrokkenheid). 

x Bij burgerbetrokkenheid die wettelijk verplicht was, zijn de wettelijk 
voorgeschreven vormen en momenten van burgerbetrokkenheid gevolgd. 

 

                                                      
34 https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/informatiebijeenkomst_over_ikea en 
https://www.leiderdorp.nl/inwoner/nieuws/ontwikkeling_ikea_leiderdorp. 
 
35 Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/2445635/IKEA-kan-omwonenden-toekomstige-
vestiging-Leiderdorp-niet-gerust-stellen (28 januari 2014). 
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Uit de Toekomstvisie was ook gebleken dat bewoners vroegtijdig betrokken 
willen zijn bij het W4 project.36 
Als uitwerking van het bovenlokaal opgestelde Masterplan W4 wordt in 
februari 2002 het gemeentelijke Structuurplan W4 vastgesteld. De locatie 
Bospoort vormde een onderdeel van één van de deelplangebieden uit het 
Structuurplan. Het Structuurplan kwalificeert zich voor een aanpak onder PMR 
en mogelijk IBO. De start van het structuurplan ligt echter in een pré-PMR- en 
-IBO-tijdperk (vanaf januari 2002). Hoewel in het Stedenbouwkundig Plan 
(W4-plangebied Leiderdorp), dat zeven maanden na het Structuurplan volgt, 
ook geen verwijzing staat naar IBO, zijn bewoners van wijken die naast de A4 
liggen wel betrokken bij de invulling van het plan en/of via bijeenkomsten 
geïnformeerd. Er waren echter op dat moment nog geen concrete plannen 
voor de komst van een grootschalig woonwarenhuis.  
 
Als uitwerking van bovenlokaal en lokaal opgestelde economische 
beleidsplannen (2001) wordt in juni 2003 de Structuurvisie detailhandel 
vastgesteld. Hierin wordt Bospoort als ideale vestigingsplek voor een 
grootschalig woonwarenhuis genoemd. De Structuurvisie valt binnen het IBO-
tijdperk, maar in de (raads)stukken is er geen verwijzing naar IBO. Wel worden 
vertegenwoordigers van lokale en regionale winkeliers- en ondernemers-
organisaties geraadpleegd en worden bewoners geïnformeerd. 
 
Nadat de gemeenteraad instemt met de regionale visie dat er in Bospoort 
marktruimte is voor een IKEA, wordt er vervolgens in 2005 in regionaal 
verband (REO Rijn- en Bollenstreek) ingestemd met de komst van IKEA naar 
Bospoort. Er is hier op geen enkel moment sprake van het raadplegen van of 
meedenken door burgers. Op verschillende momenten worden burgers via 
korte berichten in het W4 Informatiebulletin en de nieuwsbrieven van de 
gemeente Leiderdorp geïnformeerd. De bevolking wordt vooral vanwege de 
verwachte langdurige overlast geïnformeerd. 
 
Bij het opstellen van het DSO (en het sluiten van de realisatieovereenkomst) 
wordt de komst van een IKEA beschouwd als een uitwerking van het scenario 
van de ‘unieke gebruiker’ uit het Stedenbouwkundig Plan (W4 plangebied 
Leiderdorp). Ook hier is op geen enkel moment sprake van het raadplegen 
van of meedenken door burgers. Er is geen toetsing geweest aan het IBO. Op 
enkele momenten worden burgers via korte berichten in het W4 
Informatiebulletin en de nieuwsbrieven van de gemeente Leiderdorp 
geïnformeerd. 
 
Een deel van de burgers (verenigd door diverse wijkteams) vreest, vanaf het 
moment dat bekend wordt dat er een IKEA komt, verkeers- en milieuoverlast. 
Zij bewandelen bij het verlenen van de bouwvergunning en het vaststellen van 
het bestemmingsplan de wettelijke paden van inspraak (zienswijzen), bezwaar 
en beroep, tot aan de Raad van State toe.  

                                                      
36 Zie paragraaf 2.1 
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Daarnaast hebben zij een keer Wob-verzoek ingediend bij de gemeente. 
 

 
Terugblik wethouder 
Wethouder Wassenaar denkt dat nu op basis van PMR/IBO er bij een vergelijkbaar 
project vermoedelijk voor ‘advisering’ door burgers gekozen wordt. Dit vanwege de 
grootschaligheid en ingrijpendheid voor de woonomgeving. 
 
 

Er is, kortom, geen vorm van raadplegen over de komst van een unieke 
grootschalige gebruiker in Bospoort geweest, de gemeente heeft 
(voornamelijk) de formeel juridische weg bewandeld. 
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 Tabel 3.1 

M
ate van burgerbetrokkenheid kom

st IK
EA georganiseerd door regionale en lokale bestuur 

 
Planologische route 

Econom
ische route 

 
Landelijk en regionaal 
niveau 

G
em

eentelijk niveau 
H

oogste niveau 
betrokkenheid burgers* 
 

Landelijk en regionaal 
niveau 

G
em

eentelijk niveau 
H

oogste niveau 
betrokkenheid burgers*  

2001 
M

asterplan W
4 

 
G

een 
Econom

isch beleidsplan 
Leidse regio 

Econom
isch beleidsplan  

G
een/geen 

2002 
Sam

enwerkingover-
eenkom

st A4/W
4 

 
G
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2002 
 

Structuurplan W
4 

Zienswijze  
 

 
 

2002 
 

Stedenbouwkundigplan W
4 

G
een 

 
 

 

2003 
 

 
 

R
egionale Structuurvisie 

D
etailhandel R

ijn- en 
Bollenstreek: beleid 2003- 
2010 (R

EO
-Structuurvisie) 

Structuurvisie 
detailhandel  

G
een/geen 

2004 
 

(O
ntwerp) Bestem

m
ingsplan 

“W
4 Leiderdorp”  

Zienswijze 
EIM

 (i.o.v. Leidse regio): 
Bospoort geschikte locatie 
IKEA 

Instem
m

en R
EO

-
structuurvisie en EIM

 
G

een 

2005 
 

 
 

R
EO

 stem
t in m

et kom
st 

IKEA 
 

G
een 

2006 
 

D
efinitief 

Stedenbouwkundigontwerp 
(D

SO
): uitwerking ‘unieke 

gebruiker’ 

G
een 

 
R

ealisatieovereenkom
st 

G
een 

2008 
 

Verlenen bouwvergunning 
Bezwaar en beroep 

 
 

 
2009 

 
Bestem

m
ingsplan Bospoort  

Zienswijze  
 

 
 

2014 
 

IKEA nieuwe plannen 
G

een 
 

 
 

* 
Uitgezonderd het inform

eren van burgers en de ruim
te voor inspraak in com

m
issievergaderingen van de raad. Tot 2006 vorm

de ‘inform
eren’ de eerste gradatie van betrokkenheid. 
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4 MEAS 

4.1 Waar gaat het over? 

 
 

Op de locatie van het oude Shell-tankstation aan de Van der Valk 
Bouwmanweg 71 is een nieuw appartementencomplex gebouwd. Het gaat om 
koopwoningen en huurwoningen. De oplevering vond plaats in 2014. Het 
complex is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Vanaf de eerste 
plannen hebben omwonenden met de gemeente en de ontwikkelaar een 
discussie gevoerd, tot aan de Raad van State toe, over de vorm en de inhoud 
van de plannen. Hieronder geven we de geschiedenis weer.  
 
 

4.2 Chronologie MEAS-locatie 

4.2.1 Periode tot 2005: opstellen randvoorwaarden  

Jaren 90 In de tweede helft van de jaren negentig is een start gemaakt met het 
opstellen van het Masterplan Centrum Leiderdorp. De planvorming start 
formeel in 1997 en de eerste inspraakrondes op het concept-Masterplan 
dateren van medio 2000. Op 15 juni 2000 is er een aparte huis-aan-huiskrant 
verspreid die gaat over de grote veertien deelprojecten die in het Masterplan 
werden benoemd.  
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2000 Inspraakrondes op het concept-Masterplan. Het doel van het masterplan is 
een levendig en vitaal centrum voor Leiderdorp te realiseren. Het plan omvat 
een groter gebied dan het (bestemmings-)plangebied en noemt veertien 
concrete projecten, waaronder: 
x Havenkom Oude Rijn: herinrichting van de locatie rosarium en garage aan 

de Oude Rijn (Van der Valk Bouwmanweg 71): de MEAS-locatie.1 
 

Het project betreft de aanleg van een havenkom ter plaatse van de MEAS-
locatie (benzinestation en garagebedrijf) en het naastgelegen rosarium. 
Daarnaast zijn er 32 woningen gepland variërend van twee tot zes lagen.  
 
Op 29 augustus 2000 presenteren de omwonenden, verenigd in het Wijkteam 
Ockenrode/Nijenrode e.o.2 de uitslag van de peiling van meningen van de 
betrokken omwonenden. Uit een enquête, ingevuld door 56 procent van de 
146 benaderde omwonenden, “blijkt dat het overgrote deel van de 
omwonenden blij is met het geplande vertrek van de garage en benzinepomp 
(…) en dat de geplande woningbouw op de locatie van de garage het beste 
alternatief is. Wel zijn de omwonenden van mening dat de geplande woningen 
zeker moeten passen in de reeds bestaande woningbouw.” Voor de bewoners 
betekent dat onder meer een maximum van drie woonlagen.3 Daarnaast zijn 
de meeste omwonenden tegen de komst van een jachthaven.  
  
De reactie van het college is positief over de inzet van het wijkteam. Het 
wijkteam zal bij verdere uitwerking worden benaderd om mee te denken over 
invulling.4 Naar aanleiding van de reactie van omwonenden worden de 
plannen voor een jachthaven geschrapt.  
 

2001  De gemeenteraad van Leiderdorp stelt op 19 februari 2001 het ‘Masterplan 
Centrum Leiderdorp’ vast. Daarbij wordt besloten dat de locatie Van der Valk 
Boumanweg 71 (Shell-tankstation en garagebedrijf) en (een deel van) het 
naastgelegen rosarium (toen ‘Oude Rijn-locatie’ genoemd) benut kan worden 
als nieuwbouwlocatie voor appartementen.  

 
2003/3 In opdracht van de gemeente is door het bureau KuiperCompagnons een 

stedenbouwkundig onderzoek verricht naar de herontwikkeling van de MEAS-
locatie. Zij concluderen bij het opstellen van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden dat “de bebouwingshoogte in harmonie dient te zijn met de 
bestaande omgeving, waarin een bouwhoogte van voornamelijk drie en af en 
toe uit vier lagen domineert, met de mogelijkheid van accenten aan de zijde 
van het rosarium die doorsteken over een vijfde laag, bijvoorbeeld in de vorm 
                                                      
1 Deelproject nr 1. Bron Concept Masterplan Centrum Leiderdorp (14 juni 2001). 
 
2 In 2003 is het wijkteam omgezet in een stichting. We blijven in het vervolg van de tekst 
spreken over het ‘wijkteam’. 
 
3 Bron: presentatie meningen omwonenden inzake Concept Masterplan Centrum Leiderdorp 
Deelplan Havenkom Oude Rijn (29 augustus 2000). 
 
4 Bron: Inspraakreactie bij vaststelling Masterplan (19-2-2001).  
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van een bijzondere dakbedekking”. Dit rapport van 7 maart 2003 wordt 
betrokken bij de besluitvorming over de wijzigingsbevoegdheid,5 maar wordt 
niet gedeeld met de raad. 
 

2003/10 en 11 In oktober (en november)6 2003 stelt de raad het bestemmingsplan ZuidWest 
vast. In het bestemmingsplan is het MEAS-terrein opgenomen als 
wijzigingsgebied “waar woningbouw (circa 32 woningen, maximaal 18 meter 
hoog) wordt voorzien, gecombineerd met kleinschalige horeca en private 
aanlegmogelijkheden voor vaartuigen. Het aanwezige groen blijft zo veel 
mogelijk behouden.”7 Bij het indienen van de zienswijzen op het ontwerp van 
het bestemmingsplan en bij de mondelinge toelichtingen tijdens de hoorzitting 
(juni 2003) worden er door omwonenden onder meer kritische kanttekeningen 
geplaats over de hoogte van 18 meter, over het Rosarium dat niet behouden 
blijft en over de toenemende parkeerdruk.  
 
De gemeenteraad blijkt evenals de omwonenden ook niet enthousiast over de 
wijzigingsbevoegdheid voor het MEAS-terrein. Zij vindt dat het grootste deel 
van het rosarium moet worden behouden en dat slechts een klein deel van het 
rosarium voor nieuwe woningbouw gebruikt kan worden. De raad bepaalt, 
door middel van een amendement, daarbij ook dat de geplande nieuwbouw 
maximaal 12 meter hoog mag worden aan de zijde van de 
Ockenrode/Nijenrode/Van der Valk Boumanweg en maximaal achttien meter 
aan de zijde van het rosarium. Deze 18 meter leidt tot verdere discussie in de 
raad. De wethouder geeft aan dat de kaders niet volledig benut hoeven te 
worden. Het college zegt de raad toe om met een stedenbouwkundig ontwerp 
te komen. De raad stelt hierbij uitdrukkelijk als voorwaarde dat hij – op het 
moment dat er een bouwplan ligt – nog zijn goedkeuring daaraan wil geven 
(zie ook inzet).8 
 

 
Bron: Leiderdorps Weekblad 8 oktober 2003 
 
  
                                                      
5 Dit blijkt onder meer uit een brief (d.d. 20 december 2005) van het college aan bewoners.  
 
6 Amendement. 
 
7 Bron: toelichting bestemmingplan oktober 2003, p.8. 
 
8 Bron: beschreven in raadsvoorstel nieuwbouwlocatie (4 juli 2006). 
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2004 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onthouden 15 juni 2005 goedkeuring 
aan de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ZuidWest voor de 
MEAS-locatie. De reden van dit besluit is dat er geen onderzoek is verricht 
naar de (toekomstige)luchtkwaliteit op de locatie. De bestemming blijft daarom 
‘bedrijfsdoeleinden’. 
Het gevolg van deze onthouding is dat er een vrijstellingsprocedure ex artikel 
19 Wro gevolgd dient te worden,9 waarbij een concreet stedenbouwkundig 
ontwerp dient te voldoen aan de randvoorwaarden die Gedeputeerde Staten 
heeft gesteld10. Bij de art.19-procedure dient weer het wettelijk traject van ter-
inzage-legging, zienswijzen etc. gevolgd te worden.  
 

4.2.2 Periode 2005-2006: uitwerking plannen en exploitatieovereenkomst (fase 1) 

2005 De eigenaar MEAS vraagt projectontwikkelaar Van der Plas om drie 
bouwvarianten uit te werken. Van de drie bebouwingsvoorstellen voldoet er 
één, een ontwerp van Goosman & Partners, het meest aan de kaders die de 
raad had meegegeven. Tussen de gemeente, onder leiding van wethouder 
Molkenboer, en MEAS en Van der Plas worden tussen maart en september 
2005 meerdere gesprekken gevoerd over de voorwaarden waaronder en de 
prijs waarvoor Van der Plas de grond zal kopen. Op 30 augustus 2005 
bereiken de partijen overeenstemming en wordt een exploitatieovereenkomst 
opgesteld. Het college besluit op 18 oktober 2005 akkoord te gaan met de op 
basis van het ontwerp van Goosman & Partners opgestelde 
exploitatieovereenkomst.11 
 
De gemeente en Van der Plas ondertekenen de exploitatieovereenkomst.12 In 
de overeenkomst staat onder meer: 13 
x Er worden 76 koopwoningen gerealiseerd inclusief een parkeerkelder met 

evenzoveel plekken. 
x De hoogte van het complex zal niet meer bedragen dan 12 meter aan de 

zijde van de Ockenrode/Nijenrode/Van der Valk Boumanweg en 18 meter 
aan de zijde van het rosarium. 

x De gemeente is bereid is 1.150m2 gemeentegrond te verkopen aan de 
ontwikkelaar om nieuwbouw mogelijk te maken.14 

 
Hoewel de raad had aangegeven aan eventuele bouwplannen goedkeuring te 
willen geven, wordt de raad niet geïnformeerd over de overeenkomst en is er 
                                                      
9 Ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening. 
 
10 Het voldoen aan het Besluit Luchtkwaliteit was één van de randvoorwaarden. 
 
11 Bron: voorstellen aan de raad, 4 juli 2006. 
 
12 Een exploitatieovereenkomst is een overeenkomst tussen gemeente en een bouwer die 
tevens grondeigenaar is. In deze overeenkomst wordt een bijdrage in de grondkosten 
afgesproken. 
 
13 Bron: exploitatieovereenkomst 7 november 2005.  
 
14 In de 1.150m2 zit twintig procent grond van het rosarium. 
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in de overeenkomst geen voorbehoud opgenomen met betrekking tot 
goedkeuring van de raad.15   
 

2005/11  Op 28 november 2005 wordt het ontwerp van Goosman & Partners 
gepresenteerd aan omwonenden. Er is veel weerstand van omwonenden 
tijdens de bijeenkomst. De omwonenden verwachten vermindering van de 
kwaliteit van de leefomgeving vanwege verkeersproblemen en verlies aan 
lichtinval, uitzicht en zonlicht. In december 2005 ontvangt het college zo veel 
schriftelijke zienswijzen, dat de voorgenomen behandeling in de 
raadscommissie van januari 2006 wordt uitgesteld.  
 

2006/2  Om (deels) tegemoet te komen aan de geuite bezwaren, zegt wethouder 
Glasbeek in een overleg met het wijkteam toe om te overleggen met 
projectontwikkelaar. Dit overleg vindt plaats in februari 2006. Met de 
projectontwikkelaar wordt overeengekomen het plan van 76 woningen terug te 
brengen naar 72 woningen, waardoor een deel (de kant van Nijenrode) van 
het complex minder bouwlagen heeft.  
 

2006/6 Op 15 juni 2006 krijgt het wijkteam het aangepaste plan opnieuw voorgelegd. 
De omwonenden blijven echter bezwaren houden tegen het aangepaste 
bouwplan. Ze vinden de plannen buitenproportioneel. Ze noemen onder meer 
dat het programma van 72 woningen ver afwijkt van de circa 32 die genoemd 
worden in het bestemmingsplan en dat het College de door de raad 
meegegeven kaders maximaal benut wat betreft de hoogte van het gebouw. 
Het plan voldoet echter aan alle randvoorwaarden.16  
 

2006/8  In juli 2006 wordt het aangepaste plan, zoals de raad in 2003 had geëist, aan 
de raad gepresenteerd en ter visie gelegd. Hierbij krijgt raad ook vertrouwelijk 
inzage in de exploitatieovereenkomst.17  
In de bespreking van de plannen in de raad blijkt dat bezwaren van de 
omwonenden door de raad worden gedeeld. Daarnaast uien zij onder meer 
kritiek op de communicatie naar de bewoners en zijn verbaasd dat twintig 
procent van het rosarium in plaats van de afgesproken vijf procent bebouwd 
wordt.18 Wethouder Wassenaar zegt hierop dat, op basis van de meegegeven 
kaders door de raad, er een exploitatieovereenkomst is getekend en dat het 
college hieraan gebonden is. 
 

2006/9 De raad besluit in haar vergadering van 11 september 2006 om niet in te 
stemmen met het aangepaste plan en het college te verzoeken met een 
aangepast bouwplan te komen dat past binnen de door de raad scherper te 
                                                      
15 Bron: advies Advocaten Geelkerken & Linskens (6 maart 2007). Formeel hoeft het college 
van de raad over dergelijke transacties geen instemming te hebben. 
 
16 Het plan voldoet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de raad en aan het 
Besluit Luchtkwaliteit (noodzakelijk voor het verlenen van de vrijstelling). 
 
17 Bron: voorstellen aan de raad, 4 juli 2006. 
 
18 Bron: bijlagen notulen commissie 2 gemeente Leiderdorp (22 augustus 2006). 
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stellen randvoorwaarden. Het college zegt dit toe en geeft ook aan dat er op 
basis van het IBO-protocol een nieuw communicatie- en participatieplan wordt 
opgestart.19 Het college geeft in die vergadering aan niet te weten of de 
weigering financiële gevolgen zal hebben. De projectontwikkelaar laat daar 
geen twijfel over bestaan: 

 
Bron: Leids Dagblad 13 december 2006 
 

4.2.3 Periode 2006-2008: nieuwe randvoorwaarden, nieuw ontwerp (fase 2) 

2006/12 Eind 2006 doet het college een nieuw voorstel aan de raad.20 Nieuwe 
randvoorwaarden moeten de basis vormen voor overleg met omwonenden. De 
voorgestelde randvoorwaarden zijn onder meer:21  
x Circa 60 woningen 
x 8 woonlagen (Laan van Ouderenzorg); 4 woonlagen (Ockenrode) en 

laagbouw (Van der Valk Bouwmanweg) 
x Bebouwing hoger dan 18m2: het overschrijden van de maximale hoogte uit 

de wijzigingsbevoegdheid kan resulteren in een minder massaal plan  
x Half verdiept of bovengronds parkeren. 
x Bebouwing rosarium. 
Het college geeft tevens aan dat de bovenstaande randvoorwaarden 
acceptabel zijn voor ontwikkelaar Van der Plas. Bij bijstelling naar beneden is 
een schadeclaim niet uitgesloten, aldus het college.  
De raad(scommissie) spreekt zich niet uit over de nieuwe uitgangspunten, 
maar adviseert het college om gezamenlijk met het wijkteam tot 
stedenbouwkundige randvoorwaarden te komen.22  
 
  

                                                      
19 Bron: raadsnotulen 11 september 2006. 
20 Vanaf medio 2006 heeft wethouder Wassenaar MEAS in zijn portefuille. 
  
21 Notitie Randvoorwaarden MEAS-locatie (6 december 2006). 
 
22 Bron: voorstellen aan de raad; 24 juli 2007. 
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2007  Vanaf januari 2007 start het overleg tussen het college en het wijkteam 
Ockenrode/Nijenrode, begeleid door een externe ‘mediator’. Er vinden zes 
gesprekken plaats. 
In het eerste gesprek met het wijkteam bleek onduidelijkheid te bestaan over 
status van de exploitatieovereenkomst met Van der Plas. De gemeente heeft 
de overeenkomst laten onderzoeken door een extern jurist. Deze concludeert 
dat de overeenkomst niet vervalt als er geen 76 woningen kunnen worden 
gerealiseerd. Het is aan de ontwikkelaar of deze een aangepast bouwplan wil 
ontwikkelen, waarbij hij de raad kan verzoeken om duidelijke 
randvoorwaarden. Het vertrouwelijk advies wordt, aldus het college, door 
beide partijen als maatgevend aanvaard.  
De partijen bereiken overeenstemming over de architectonische vormgeving, 
een half verdiepte parkeeroplossing, behoud van het rosarium, het groen 
inrichten van de omgeving rond het gebouw en de globale plek van het voet- 
en fietspad.  
Over het aantal woningen is minder overeenstemming. In opdracht van de 
gemeente maakt stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons op basis van 
de overeengekomen uitgangspunten een nieuw stedenbouwkundig ontwerp, 
dat voorziet in zestig appartementen (acht woonlagen). Als nieuwe belangrijke 
randvoorwaarde is opgenomen dat achttien (30%) woningen ‘sociaal’ worden 
gebouwd.  
Het wijkteam maakt vervolgens als reactie hierop in het voorjaar een eigen 
ontwerp, mede op basis van een enquête onder omwonenden en een 
buurtbijeenkomst op 10 mei,23 met 38 koopappartementen (vijf bouwlagen). 
Het wijkteam brengt in een brief van 16 mei de wethouder op de hoogte dat 
voor de buurt een maximum geldt van 38 woningen. De projectontwikkelaar en 
de eigenaar MEAS laten de wethouder weten dat het ontwerp van de 
omwonenden niet financieel haalbaar is. 
 

2007/5  Op basis van de brief van het wijkteam concludeert wethouder Wassenaar op 
31 mei 2007 dat er met de omwonenden geen overeenstemming mogelijk is. 
Het laatste woord is aan de raad. De voorstellen van het college én de 
omwonenden worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het wijkteam is zeer 
teleurgesteld over de gang van zaken. Tijdens de inspraakronde op 6 
september 2007 liggen alle bezwaren weer op tafel die ook al bij de plannen 
van 2005 waren geuit. 
 

2007/9  Op 24 september 2007 kiest de raad voor het plan van het College en stemt in 
met het stedenbouwkundig ontwerp en de randvoorwaarden voor de bouw van 
zestig appartementen. De argumenten van de raad zijn dat: 
x het plan van zestig woningen in tegenstelling tot het plan van 38 woningen 

financieel haalbaar is en dat het alternatief, behoud van de bestaande 
situatie, zeer onwenselijk is; 

x het plan sociale woningbouw bevat; 

                                                      
23 Bijlage III. Planproces met wijkteam (24 september 2007). 
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x “het stedenbouwkundige ontwerp voor de 60 woningen passend is op deze 
locatie en door de variatie in hoogte een markanter ontwerp is dan het 
ontwerp van het wijkteam.”24 

 
In het raadsbesluit wordt tevens besloten dat omwonenden via een interactief 
proces worden betrokken bij de invulling van de buitenruimte. Het besluit luidt: 
 
“Het voorgestelde proces geeft omwonenden de mogelijkheid om in enkele 
fases van het ontwerptraject hun reactie te geven en ideeën aan te dragen 
voor de vormgeving. Zij zijn, naast de toekomstige bewoners van het 
appartementgebouw, ook hoofdgebruiker van de groene ruimte rond het 
gebouw. Het is daarom wenselijk om een buitenruimte te maken waar de 
gebruikers ook tevreden over zijn. Het voorgestelde proces biedt omwonenden 
de mogelijkheden om plaats te nemen in een klankbordgroep. De 
klankbordgroep wordt gevraagd om met reacties op en ideeën komen voor 
verschillende stadia van het ontwerp van de buitenruimte.” 
 
Voor de nadere onderbouwing hiervan is de ‘Vragenboom interactief werken’ 
uit het IBO-protocol ingevuld.  
 

2008/4 Met de omwonenden (het wijkteam en andere omwonenden) vinden in het 
voorjaar 2008 twee bijeenkomsten plaats over de inrichting van de 
buitenruimte (o.a. parkeren). Deze bijeenkomsten leiden ertoe dat op veel 
punten overeenstemming wordt bereikt. De gemeente zegt toe dat bij een 
verdere uitwerking de omwonenden betrokken blijven.25 
Omwonenden blijven echter hun bezwaren houden tegen de bouwplannen, 
zoals in de raadscommissievergadering van 15 april 2008 door het wijkteam 
nogmaals wordt duidelijk gemaakt. Desondanks gaat de raad twee weken 
later, op 28 april 2008, akkoord met de uitgewerkte bouwplannen voor de 
MEAS-locatie.  
 

                                                      
24 Raadsbesluit 24 september 2007. 
 
25 Bron: brief van college aan Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. (7 juli 2008). 
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Foto: omwonenden visualiseren de gevolgen van de bouwplannen. 

 

2008/7 Op respectievelijk 9 en 11 juli ondertekenen de gemeente en Van der Plas op 
basis van het ontwerp van KuiperCompagnons een aangepaste 
exploitatieovereenkomst. 
 

4.2.4 Periode 2008-2010: verlening bouwvergunning en bezwaarprocedures 

2008/5 Op 20 mei dient de ontwikkelaar de aanvraag in voor een bouwvergunning. 
Het bouwplan voor de MEAS-locatie, alsmede de ruimtelijke onderbouwing, 
ligt in de zomer van 2008 in het kader van vrijstellingsprocedure ex art.19 ter 
inzage. Er worden enorme hoeveelheden bezwaren ingediend door de 
omwonenden, maar deze worden ongegrond verklaard door de gemeente. 
 

2009/3 De gemeente verleent op 24 maart 2009 de benodigde vrijstelling en de 
bouwvergunning. 
 
De bezwaren die door de omwonenden worden aangetekend, vinden bij de 
gemeente geen gehoor. 16 december 2009 verklaart de gemeente de 
bezwaren ongegrond. 
 
Eind 2009 tekenen omwonenden hiertegen beroep aan bij de rechtbank. 
 

2010/9 Op 29 september 2010 oordeelt de rechtbank. Zij verklaart het beroep tegen 
het besluit van 16 december gegrond en vernietigt dat besluit.26 Tegelijkertijd 
handhaaft zij echter de rechtsgevolgen van het besluit. Dat wil zeggen dat 
bouwvergunning en vrijstelling in stand blijven. 
 

                                                      
26 Het betrof het niet vaststellen van maximale toelaatbare geluidsbelasting in relatie tot het 
gebruik van Artikel 19 Wro. 
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Afsluiting weg Ockenrode 
Voor het uitvoeren van plan diende ook een weg afgesloten te worden (Ockenrode). Dit 
‘onttrekkingsbesluit’ vond via een apart besluitvormingstraject in de raad plaats. 
Omwonenden hebben veel bezwaar tegen het besluit ingediend. Tussen de gemeente 
en omwonenden is lang gesoebat. De gemeente deed toezeggingen om de 
consequenties van de afsluiting te evalueren, maar zelfs over de uitgangspunten en 
meetpunten van de ‘overlast’ van omwonenden kwam geen overeenstemming, 
ondanks overleg. Voor deze locatie is uiteindelijk geen bestemmingsplan vastgesteld. 
Het bestemmingsplanproces is na de terinzagelegging gestopt, omdat door de 
uitspraak van de rechtbank geen bestemmingsplan meer nodig was.  
 
 

2010/11 Op 9 november richt het wijkteam zich in hoger beroep tot de Raad van State.  
 

2011  13 juli 2011 doet de Raad van State uitspraak in het beroep dat de Stichting 
Wijkteam Ockenrode/Nijenrode e.o. heeft aangespannen tegen de uitspraak 
van de rechtbank. Het beroep wordt op alle onderdelen ongegrond verklaard 
en de uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd. Dit betekent dat de 
ontwikkelaar nu definitief aan de slag kan gaan. 
 

2014 Aanvang van de bouwwerkzaamheden van 18 sociale huurappartementen en 
42 koopappartementen. 
 
 

4.3 Kaders gevolgd? 

Voor het toetsen van de communicatie met ‘de buitenwereld’ in de casus 
MEAS-locatie, hanteren we weer de in hoofdstuk 2 beschreven kaders. Het 
betreft het Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) en de stappen uit 
de leidraad Projectmatig Realiseren (PMR). Daar gaan de volgende punten 
aan vooraf:  
x Er is, buiten de wettelijk verplichte inspraak, door de gemeente vooraf een 

afweging gemaakt in welke mate burgerbetrokkenheid gewenst is. 
x De mate van betrokkenheid is voorgelegd aan de raad. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid gewenst werd geacht, zijn de 

afspraken uit IBO (en PMR) nageleefd. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid niet gewenst was, zijn burgers 

geïnformeerd over het proces (tot 2006 was dat de eerste gradatie van 
betrokkenheid). 

x Bij burgerbetrokkenheid die wettelijk verplicht was, zijn de wettelijk 
voorgeschreven vormen en momenten van burgerbetrokkenheid gevolgd. 

 
De MEAS-locatie vormde één van de veertien deelprojecten van het 
Masterplan Centrum Leiderdorp. In die zin kwalificeert het zich voor een 
aanpak onder PMR en mogelijk IBO. Het Masterplan ligt in een pré-PMR- en  
-IBO-tijdperk. De nadere uitwerking van MEAS valt wel in het IBO-tijdperk 
(vanaf januari 2002). De MEAS-locatie betreft enerzijds een particulier plan 
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waarbij de initiatiefnemer niet onderworpen kan worden aan het IBO-protocol 
(zie paragraaf 2.1.2). Anderzijds gaat het ook om de verkoop van 
gemeentegrond ten gunste van het project. 
 
In het Masterplan Centrum Leiderdorp (2001) is de mening van omwonenden 
van de MEAS-locatie verwerkt. Bij de start van de verdere planvorming is het 
IBO-protocol niet toegepast. Het college betrekt bij het opstellen van de kaders 
van de wijzigingsbevoegdheid voor de locatie vooraf geen omwonenden en 
kaders worden in de raad onder voorbehoud geaccepteerd. De eigenaar en de 
ontwikkelaar ontwikkelt vervolgens een ontwerp dat wordt omgezet naar een 
exploitatieovereenkomst (2005) met de gemeente (eerste fase). Hierbij zijn 
zowel de raad, in tegenstelling tot eerdere belofte van het college, als 
omwonenden op geen enkele wijze betrokken. Wanneer het ontwerp eind 
2005 aan de bewoners wordt gepresenteerd, is de weerstand zo groot dat de 
gemeente in overleg met de ontwikkelaar het ontwerp gaat bijschaven (van 76 
naar 72 woningen). Wanneer de omwonenden hierover wederom worden 
geïnformeerd, zijn de bezwaren niet verdwenen. De raad gaat hierin mee en 
stemt niet in met het aangepaste plan (2006).   
 
Er wordt eind 2006 een nieuwe start gemaakt (tweede fase) waarbij nu wel het 
IBO-protocol wordt toegepast. Omwonenden worden, op uitdrukkelijk verzoek 
van de raad, door het college uitgenodigd mee te denken over de verdere 
invulling van de locatie. De overleggen vinden plaats onder begeleiding van 
een mediator (bureau IMI). Op veel aspecten van het nieuwe ontwerp is 
overeenstemming, uitgezonderd het aantal woningen (c.q. bouwlagen). De 
omwonenden en de gemeente blijven op dit onderdeel lijnrecht tegenover 
elkaar staan. Het college vraagt de raad een eindbeslissing te nemen. De raad 
kiest (2007) voor het stedenbouwkundigontwerp van het college waarin 60 
woningen zijn opgenomen. Dit wordt het definitieve ontwerp. 
 

 
Terugblikkend op de exploitatieovereenkomst 
Betrokkenen, zowel de gemeente als een vertegenwoordiger van het wijkteam, zijn het 
erover eens dat de exploitatieovereenkomst uit 2005 de feitelijke beïnvloedings-
mogelijkheden door omwonenden na de herstart van de planontwikkeling eind 2006 
heeft gereduceerd. Volgens de bestuurlijk verantwoordelijke was de gemeente gebon-
den aan de overeenkomst met de ontwikkelaar. Zoals een ambtenaar het uitdrukt 
“Hierdoor stond je als gemeente al met je rug tegen de muur”. Ook de vertegenwoor-
diger van het wijkteam geeft aan het participatieproces formeel goed is verlopen, maar 
dat met de overeenkomst op de achtergrond het proces werd verstoord. 
 
 

De gemeenteraad besluit tevens dat omwonenden interactief worden 
betrokken bij de invulling van de buitenruimte door het invullen van 
zogenaamde IBO-vragenboom (zie paragraaf 2.1.2). Het resultaat van de 
invulactie is dat voor de omwonenden een raadplegende rol wordt voorzien, 
stap 2 op de ladder. Hiervoor stelt men een klankbordgroep van omwonenden  
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in om “in enkele fases van het ontwerptraject hun reactie te geven en ideeën 
aan te dragen voor de vormgeving van de buitenruimte”.  
 
De omwonenden blijven bezwaren houden tegen het definitieve bouwplan 
(vastgesteld door de raad in 2008). Vervolgens bewandelen zij de wettelijke 
paden van inspraak (zienswijzen), bezwaar en beroep, tot aan de Raad van 
State toe. 
 
Daarnaast heeft wijkteam op twee momenten een Wob-verzoek ingediend bij 
de gemeente. In september 2007 ten behoeve van de zienswijze van de 
stichting aan de gemeenteraad, voorafgaand aan het raadsbesluit van 24 
september, en in februari 2011 alle relevante (nieuwe) documentatie ten 
behoeve van de gerechtelijke procedure. 
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5 ENGELENDAAL 

5.1 Waar gaat het over? 

 
 

Engelendaal1 is een brede weg die dwars door de gemeente Leiderdorp loopt. 
Het is een druk bereden route, mede door de verschillende publiekstrekkers in 
de nabijheid, zoals winkelconcentraties. Op vijf punten op de weg staan 
verkeerslichten, er rijden bussen en naast bestemmingsverkeer is er ook een 
aanzienlijk aantal automobilisten dat de weg als doorgaande route (naar A4 en 
N11) gebruikt. Dan zijn er ook nog vrijliggende fietspaden en trottoirs.  
Toekomstige ontwikkelingen maken dat verwacht mag worden dat het gebruik 
en daarmee de drukte toe zal nemen, bijvoorbeeld de vestiging van IKEA. 
 
Het intensieve gebruik van de weg leidt tot geluidsoverlast, tot gevaarlijke 
verkeerssituaties en tot uitstoot van fijnstof en uitlaatgassen. Al lange tijd 
vormt Engelendaal onderwerp van discussie. Hieronder geven we beknopt de 
chronologie van die discussie weer. 
 
 
  

                                                      
1 De naam is afgeleid van een belangrijk klooster dat in de omgeving stond. 
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5.2 Chronologie Engelendaal 

2001 In het Masterplan Centrumgebied Leiderdorp is Engelendaal één van de 
veertien opgenomen projecten. Het plan stelt: 
Engelendaal: omvorming van de drukke verkeersas tot een groene stadsas 
waarin ruimte wordt gereserveerd voor een HOV-lijn. 
 
IVVP 2003 
 

2003 In 2003 is Engelendaal prominent onderwerp in het Integraal Verkeers-en 
Vervoerplan 2003 (IVVP). De gemeente opteert, conform het Masterplan 
Centrumgebied, voor Engelendaal als ontsluitingsweg voor 
bestemmingsverkeer. 
 
In juni van dat jaar stelt de gemeenteraad de hoofdcontouren IVVP vast. Als 
oplossing voor de congestie op de Engelendaal stelt men LARGAS (langzaam 
rijden gaat sneller) als oplossing voor. De uitvoering is voorzien voor 2006-
2010. De raad verzoekt het college om in 2005 te komen met een voorstel 
hieromtrent in samenhang met Centrumplan (dat is er niet gekomen). 
 
Aan de vaststelling ging een interactieve verkenning vooraf. Het betrof een 
uitgebreid participatietraject met bewoners en andere belanghebbenden met 
als doel knelpunten, ideeën en vragen op het gebied van verkeer in en rond 
Leiderdorp te inventariseren. Ze bestond uit bijeenkomsten met 
belanghebbenden (belangengroepen, burgers, raadscommissie) en een 
enquête in het Leiderdorps Weekblad. 
Het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) begeleidde het traject. 
In ‘Gemeente aan huis’, het huis-aan-huis-bulletin van de gemeente, is de 
bevolking op 9 juli 2003 en 18 augustus 2004 geïnformeerd over het IVVP. 
 

2006 Het bureau Goudappel/Coffeng verricht een verkeersonderzoek naar het 
kruispunt Engelendaal – Heinsiuslaan. Belangrijke conclusie: het gelijktijdig 
afwikkelen van verkeer op hoofdrichtingen leidt tot problemen. 
 
IVVP 2009 
 

2009 Herziening IVVP2003 tot IVVP2009. Diverse actuele ontwikkelingen zoals 
plannen voor Ringweg Oost (Leiden), plannen voor hoogwaardig openbaar-
vervoersnetwerk (HOV) over Engelendaal en de verbreding van de A4, leiden 
tot de noodzaak van het actualiseren van het dan vigerende IVVP. 
Op 10 maart 2009 behandelt de commissie Ruimte het Plan van Aanpak voor 
deze actualisering.2 Op 16 maart wordt dit vastgesteld. 
 
  

                                                      
2 Zie https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2009/10-maart/20:00. 
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Aan de herziening zijn verschillende momenten voorafgegaan waarop de 
burgers zijn betrokken bij de gedachtenvorming: 
x Op 4 maart informeert de gemeente de bewoners via ‘Gemeente aan huis’. 

Daarbij wordt onder meer een enquête aangekondigd:  
x Tussen 9 en 27 maart 2009 konden mensen een enquête invullen over het 

verkeer in Leiderdorp, via www.verkeersopinie/Leiderdorp. Zaken als 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en overlast door het verkeer 
komen in de enquête aan de orde. Ook bestaat de mogelijkheid om zelf 
locaties aan te wijzen waar men verkeersproblemen ervaart.  

x De vragenlijst kon ook op papier worden ingeleverd. 
x Op 14 april organiseerde de gemeenteraad (mede naar aanleiding van een 

advies van de commissie Ruimte) een hoorzitting waar de uitslagen van de 
enquête werden besproken en toegelicht door het bureau VIA. De 
bijeenkomst is aangekondigd in ‘Gemeente aan huis’ van 8 april. 

x Op 14 mei organiseerde de gemeente een informatieavond over het te 
vernieuwen IVVP; veertig belangstellenden bezochten de bijeenkomst in 
het Visser ’t Hooft Lyceum. 

 
Op 14 juli 2009 stelt de raad het IVVP2009 vast (besluitnummer 12)3. In 
‘Gemeente aan huis’ van 22 juli is daarover een verslag te lezen.  
Er werden overigens geen middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van het 
beleid. 
 
Uitvoeringsplan 
 

2011 Het college presenteert in november aan de raad een uitvoeringsplan op basis 
van IVVP2009. Er blijkt geen geld te zijn voor alle plannen. Er moeten daarom 
prioriteiten worden gesteld. Het college zegt toe met een voorstel te komen in 
2012. 
 

2012 In de collegevergadering 4 juni 2012, besluitnummer 18, stelt het college een 
Definitief uitvoeringspakket IVVP2012 vast. Hierin staat onder meer te lezen 
dat er geen HOV naar Leiden CS komt en dat er wijzigingen in het 
Centrumplan aangebracht worden. Van de oorspronkelijke 51 maatregelen uit 
het IVVP resteren er 14. Het pakket Engelendaal/Centrumplan vormt het hart 
van het IVVP. Te lezen valt: 
“Op basis van de bovengenoemde onderzoeken4, tezamen met alle conclusies 
uit eerdere onderzoeken uit het IVVP 2009 en het Centrumplan en met de 
wetenschap dat Leiderdorp niet in de nabije toekomst zal beschikken over een 
HOV-systeem waarvoor vrije busbanen nodig zijn, is geconcludeerd dat  
  
                                                      
3 https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2009/13-juli/19:30. 
 
4 Onder meer een kruispuntenanalyse, een inpasbaarheidsonderzoek en een 
kentekenonderzoek waarvoor gedurende een periode van twee weken alle kentekens van 
passerende voertuigen zijn geregistreerd. Om alle rijstroken in beeld te brengen, zijn 
hiervoor veertien videocamera’s ingezet. Het is de vraag in hoeverre de gemeente hiermee 
zich aan de privacywetgeving heeft gehouden.  
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afwaardering van het Engelendaal geen beleidsdoel meer is in dit 
Uitvoeringsprogramma” (p.3). 
 
Even verder staat over de kruispunten te lezen: 
“Tot slot is het wenselijk om een gelijkwaardige inrichting van het gehele 
Engelendaal te hebben vanuit verkeersveiligheid en doorstroming. Daarom is 
het wenselijk om alle kruispunten volgens eenzelfde systematiek in te richten: 
per kruispunt vier opstelstroken op het Engelendaal in beide richtingen” (p.6). 
 
Op 7 augustus van dat jaar brengt het college het uitvoeringsplan naar de 
raad. Ter ondersteuning ervan presenteert het college de notitie 
’Onderbouwing vormgeving Engelendaal’. In deze notitie benadrukt het college 
nog eens dat het “afwaarderen van de straat, zoals bepleit door GroenLinks in 
een opgesteld zwartboek5, niet aan de orde is. 
 
“Het college heeft geconcludeerd dat het afwaarderen van het Engelendaal 
geen noodzaak meer is voor het realiseren van de gewenste HOV-verbinding. 
De bestaande infrastructuur kan beter benut worden door beide rijbanen 
toegankelijk te houden voor al het gemotoriseerde verkeer. Door een 
beperkte aanpassing aan de kruispunten kan prioriteit gegeven worden aan 
het busverkeer waardoor de kwaliteitsverbetering van het HOV gerealiseerd 
wordt zonder negatieve effecten voor het overige verkeer.” En:  
 
“Het college heeft geconcludeerd dat toepassen van LARGAS zou leiden tot 
grote overlast voor het kruisende verkeer en de parallelle routes en heeft dit 
derhalve afgewezen.” 
 
In zijn vergadering van 10 september 2012 stemt de raad in met het 
uitvoeringsplan IVVP2012, alsmede met de financiële consequenties 
daarvan6. 
 
Project 
 
Op dat moment is Engelendaal ook een ‘echt’ project geworden en wordt het 
PMR-‘regime’ gevolgd. Er wordt gestart met het opstellen van een Programma 
van Eisen (PvE) en een Voorlopig Ontwerp gemaakt. De aanpak van de zeven 
kruispunten (verkeerslichten en linksaf-stroken) vormt de essentie. 
Eveneens bevat het collegebesluit de vraag of er sprake zal zijn van een 
interactief (IBO-)traject. Het antwoord daarop luidt: ja, mogelijk, maar te 
bepalen per project-onderdeel. 
Er worden achtereenvolgens een Programma van Eisen (initiatieffase) en een 
Voorlopig en Definitief Ontwerp (definitiefase) gemaakt. In de initiatieffase zijn 
een stakeholdersanalyse en een communicatieaanpak gemaakt. Die zijn 

                                                      
5 Fractie GroenLinks Leiderdorp, Het Engelendaal. Smerig, hinderlijk en onveilig of rustig en 
veilig. Mei 2012. 
 
6 https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2012/10-september/20:15 
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opgenomen in het Programma van Eisen. In de fasebeslisdocumenten wordt 
gerapporteerd over de communicatie. 
 

2013 Met haar huis-aan-huis-informatieblad ‘Gemeente aan Huis’ in het Leiderdorps 
Weekblad informeert de gemeente haar bewoners in juni over de aanpak van 
Engelendaal. De gemeente kondigt aan na de zomer van 2013 
belanghebbenden en belangstellenden (en de gemeenteraad) nader te 
informeren. 
 

2014 Op 14 april organiseert de gemeente een inloopavond waar de definitieve 
plannen voor Engelendaal worden gepresenteerd via tekeningen en waar 
voorlichting wordt gegeven door medewerkers van de gemeente. Ook kan 
men op de hoogte blijven via www.leiderdorp.nl/ivvp. 

 
2015 De bewoners, bedrijven en inwoners van Leiderdorp ontvangen eind februari 

een brief van de gemeente over de start van de herinrichting van de 
kruispunten op Engelendaal. De brief bevat informatie over: 
x aard van de werkzaamheden; 
x achtergrond/noodzaak; 
x tijdsbeslag; 
x te verwachten overlast; 
x uitvoerder (BAM); 
x contactpersonen en hoe en wanneer te benaderen; 
x spreekuur elke woensdag van 10-12 uur. 
 
Op 11 maart begint ook de uitvoerende partij BAM met informatieverstrekking 
via een brief aan de ondernemers op de Baanderij aangaande: 
x periode werkzaamheden eerste deel; 
x bereikbaarheid bedrijven Baanderij; 
x contactgegevens BAM (naam, telefoonnummer, e-mail). 
 
De gemeente neemt deze informatie ook op in haar huis-aan-huis-
informatieblad ‘Gemeente aan Huis’ van 18 maart. 
 
BAM publiceert periodiek een nieuwsbrief en heeft een Twitteraccount voor 
het project. Er is een wekelijks inloopspreekuur (waarvan overigens nauwelijks 
gebruik is gemaakt). Voor meldingen, vragen en opmerkingen is er een 
speciaal telefoonnummer: de omgevingstelefoon. Via de gemeentelijke 
website, Twitter, Facebook en LeiderdorpMail wordt de bevolking op de 
hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden die op 23 maart 
beginnen. 
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5.3 Kaders gevolgd? 

Ook het beleid op infrastructurele ontwikkelingen, zoals de aanpak van 
Engelendaal, heeft te maken met de kaders zoals besproken in hoofdstuk 2. 
Binnen die kaders is de communicatie met ‘de buitenwereld’ geregeld. Het 
betreft het Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) en de stappen uit 
de leidraad Projectmatig Realiseren (PMR). Daar gaan de volgende punten 
aan vooraf:  
x Er is, buiten de wettelijk verplichte inspraak, door de gemeente vooraf een 

afweging gemaakt in welke mate burgerbetrokkenheid gewenst is. 
x De mate van betrokkenheid is voorgelegd aan de raad. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid gewenst werd geacht, zijn de 

afspraken uit IBO (en PMR) nageleefd. 
x Indien interactieve burgerbetrokkenheid niet gewenst was, zijn burgers 

geïnformeerd over het proces (tot 2006 was dat de eerste gradatie van 
betrokkenheid). 

x Bij burgerbetrokkenheid die wettelijk verplicht was, zijn de wettelijk 
voorgeschreven vormen en momenten van burgerbetrokkenheid gevolgd. 

 
 
De uiteindelijke aanpak van Engelendaal is de uitkomst van een lang traject 
dat wij hier hebben beschreven sinds het begin van deze eeuw. De ideeën 
over Engelendaal maakten deel uit van het Integraal Verkeers- en 
Vervoersplan 2003 (IVVP2003).  
 
De totstandkoming van dit plan kende een uitgebreid traject van participatie 
van bewoners en andere betrokkenen. Via enquêtes en bijeenkomsten heeft 
het college zich laten adviseren over de aanpak van vraagstukken inzake 
verkeer en vervoer. Over het traject is de bevolking tevens met regelmaat 
geïnformeerd.  
 
De uitvoering van het oorspronkelijke plan wat betreft de ideeën over 
Engelendaal heeft niet plaatsgevonden door gewijzigde inzichten.  
 
Verkeers- en vervoerstechnische overwegingen waren aanleiding tot een 
radicale wijziging van de plannen tussen 2005 en 2009. Bij de vorming van de 
nieuwe plannen, als onderdeel van het IVVP 2009, is de bevolking 
geconsulteerd en geïnformeerd. Raadpleging vond plaats via een enquête 
onder de Leiderdorpse bevolking. Daaraan voorafgaand en daarop volgend 
heeft de gemeente de bevolking op verschillende manieren geïnformeerd. 
 
Vervolgens is in het raadsvoorstel voor het uitvoeringsplan IVVP van juli 2012 
de afweging gemaakt of het IBO aan de orde zou zijn. Het voorstel zelf 
beoordeelt het IVVP2012 als ‘bestaand beleid’, wat een IBO-procedure niet 
nodig zou maken. Desondanks wordt in het voorstel de vraag of dat IBO-
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traject aan de orde is, wel met ‘ja’ beantwoord, met de kanttekening ‘mogelijk’ 
en later te bepalen per projectonderdeel.7  
In het vervolg van het traject is besloten tot het informeren van de bewoners, 
vanuit de overweging dat de groep betrokkenen groot en amorf is en er 
nauwelijks ruimte is voor echte invloed. 
 
In februari 2013 doet de Raad van State uitspraak in een geding waarin 
belanghebbende verenigingen bezwaar aantekenen tegen een aantal 
inhoudelijke en procedurele zaken omtrent het bestemmingsplan Nieuw 
Centrum8. Eén van de grieven is dat de raad hen en overige omwonenden ten 
onrechte niet heeft betrokken en geconsulteerd aangaande de in het 
definitieve uitvoeringspakket voor het Integrale Verkeers- en Vervoersplan 
(IVVP2012) opgenomen verkeersmaatregelen (waaronder dus ook 
Engelendaal). De Raad van State oordeelt hier als volgt over: 
 
“De Afdeling overweegt dat uit de Wet ruimtelijke ordening noch uit enig ander 
wettelijk voorschrift de plicht voortvloeit voor de raad om [appellant sub 1] en 
anderen te consulteren ten aanzien van de vast te stellen 
verkeersmaatregelen in het definitieve uitvoeringspakket. Dit betoog treft dan 
ook geen doel.” 
 
Wanneer de private partij de uitvoering van de IVVP-plannen voor 
Engelendaal ter hand neemt, worden stakeholders (burgers) geïnformeerd 
door gemeente en uitvoerende partij. 
  

                                                      
7 Wat op zich vreemd lijkt; IBO is immers bedoeld voor beleid, niet voor uitvoering van beleid 
in projecten. 
 
8 RvS 201004275/1/R4, 13-2-2013 
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6 REFERENTIEPROJECTEN BURGERBETROKKENHEID 

6.1 Inleiding 

Enige commotie bij bouwplannen kom je overal tegen. In vele gemeenten 
spelen procedures en het komt maar zelden voor dat er geen groep bewoners 
is die zijn backyard bedreigd voelt.  
Voor de casussen van Leiderdorp hebben we op basis van een gesprek met 
IKEA en een internetsearch drie referentie projecten in andere gemeenten 
verzameld. Naast de beschikbare informatie op internet hebben we ook de 
desbetreffende projectleiders geïnterviewd en hebben hen gevraagd naar het 
participatietraject met de omwonenden. Het betreffen de uitbreiding van IKEA 
in Utrecht, een nieuwe vestiging van IKEA in Zaanstad en de bouw van 
appartementen op een herontwikkelingslocatie in de gemeente Houten.  
De voorbeeldprojecten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en focussen op de 
burgerbetrokkenheid.  
 
 

6.2 IKEA Utrecht: participatietraject op hoofdlijnen 

Rond 2009 ontvouwde IKEA haar plannen om de vestiging in Utrecht (gelegen 
naast de A12, een meubelboulevard, een voetbalvereniging en woonwijk 
Kanaleneiland) uit te breiden. De gemeente stond achter de plannen, maar 
had als randvoorwaarde gesteld dat het niet ten koste mocht gaan van de 
voetbalvelden, dat nieuwe werknemers in Kanaleneiland zouden worden 
geworven en dat de ontsluiting van het verkeer goed geregeld moest zijn. De 
gemeente en IKEA ontwikkelden vervolgens een plan om op de naastgelegen 
voetbalvelden een parkeergarage te bouwen, waarbij de voetbalvelden op het 
dak ‘getild’ zouden worden. 
 
 
 

 
Bron: IKEA 
 
 
 
 
 

 

 
Bron: Google maps 
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Naast Rijkswaterstaat (A12) en de naastgelegen detailhandel, waren de 
voetbalvereniging, de scouting – die er ook hun onderkomen hadden – en 
wijkbewoners belanghebbenden. 
De gemeente voerde oriënterende gesprekken met de voetbalvereniging en 
de scouting. De voetbalvereniging ging al snel akkoord met het nieuwe 
onderkomen op het dak van de nieuwe parkeergarage, de scouting ging na 
enige discussies akkoord met een alternatieve locatie elders in de stad. 
De omwonenden uit Kanaleneiland werden over de plannen van IKEA via door 
de gemeente georganiseerde bijeenkomsten geïnformeerd. Van de circa drie 
bijeenkomsten, waren er bij de eerste circa tien omwonenden aanwezig. Bij de 
informatieavonden die volgden kwamen meer mensen en bleek er weerstand 
te zijn. Omwonenden waren er niet blij mee dat het vrije uitzicht verdween 
door de parkeergarage en ze vreesden een toename van de parkeerdruk. 
Twee omwonenden vormden de kern van de weerstand en waren niet 
voornemens hun protest te staken. De projectleider van de gemeente Utrecht 
zag zich wat betreft het vervolg van het participatietraject voor een probleem 
geplaatst. De plannen zouden sowieso doorgang vinden, bij de politiek was er 
immers een groot draagvlak voor, maar er was weinig ‘wisselgeld’ naar de 
omwonenden toe. 
Om meer grip op de weerstand te krijgen, is de projectleider bij (klagende) 
omwonenden op huisbezoek geweest. Ook op deze wijze lukte het echter niet 
om in gesprek te blijven met de omwonenden. Omdat de desbetreffende 
wethouder en projectleider als ‘boosdoener’ werden gezien, is er vervolgens 
door de gemeente een gebiedsmanager naar voren geschoven en is er een 
klankbordgroep opgericht waar alle belanghebbende partijen uit de omgeving 
in vertegenwoordigd waren. Deze twee ingrepen hebben geholpen om het 
proces met omwonenden weer op gang te krijgen.    
Om zo veel mogelijk aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet te 
komen, is er met hen afgesproken dat: 
x de parkeergarage een groene wand krijgt; 
x er een vergoeding komt voor omwonenden voor wie het uitzicht verandert 

(deels uit planschade aangevuld met middelen van IKEA); 
x omwonenden tijdens de bouw goed geïnformeerd worden (voortgang, 

planning, het beheer, het bouwverkeer, de beperking van de overlast en 
overige bouwzaken die voor de omgeving van belang zijn);  

x de verkeersoverlast gemonitord wordt. 
 
Voor het uitbreidingsplan van IKEA moest het bestemmingsplan worden 
aangepast. Enkele omwonenden die bezwaren hadden tegen de 
aanpassingen, zijn gaan doorprocederen tot aan de Raad van State. Deze 
heeft in 2012 hun bezwaren ongegrond verklaard. De procedure heeft het 
traject ongeveer twee jaar vertraagd. 
 
De gemeente Utrecht had bij de uitbreidingsplannen van IKEA niet vooraf, op 
basis van hun eigen participatieladder, een formeel participatietraject 
opgesteld. De wijze van het betrekken van omwonenden werd bepaald op 
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basis van reacties op het bekendmaken van de plannen, zodat er maatwerk 
kon worden geleverd om tegemoet te komen aan alle belangen.  
 
De nieuwe parkeergarage is in 2013 gerealiseerd. Er zijn tot op heden geen 
(overlast)meldingen van omwonenden geweest.  
 
 

6.3 IKEA Zaanstad: participatietraject op hoofdlijnen 

IKEA heeft plannen om op het voormalige bedrijfsterrein van Bruynzeel in 
Zaanstad een vestiging te realiseren. In 2012 wordt door de gemeente en 
IKEA een intentieovereenkomst gesloten, in 2013 ondertekent IKEA een 
koopovereenkomst voor het verwerven van de grond en eind 2015 is er een 
aanvullend contract getekend tussen beide partijen. IKEA is nog aan het 
nadenken over een nieuw winkelconcept voordat zij een omgevingsvergunning 
aanvraagt.  
 
 

 
Bron: IKEA 

 
 

 Bron: Google maps 
 

De voormalige Bruynzeel-locatie wordt omring door andere bedrijven. Het 
participatietraject was gericht op het infomeren van deze bedrijven. Voor de 
bedrijven was het belangrijk dat de ontsluiting goed is geregeld. Zij werden 
onder meer via een bijeenkomst geïnformeerd.  
 
De komst van IKEA is naar de bevolking van Zaanstad gecommuniceerd via 
de website van de gemeente en ook andere media berichtten er over. Hierop 
volgden protestgeluiden van een VvE van een appartementencomplex dat aan 
een hoofdverkeersroute ligt, op ongeveer twee kilometer afstand van de te 
ontwikkelen locatie. De bewoners hadden zorgen over toenemend verkeer en 
over parkeerdruk. Uit een verkeersonderzoek van de gemeente blijkt echter 
dat de komst van IKEA geen toenemende parkeeroverlast zal veroorzaken in 
de omgeving van het wooncomplex. De wethouder heeft om zich te laten 
informeren en de zorgen weg te nemen met de VvE een gesprek gevoerd. Dit 
gesprek verliep volgens de gemeente in een prettige sfeer. Na dit gesprek, 
een klein jaar geleden, heeft de gemeente geen geluiden meer uit de VvE 
ontvangen en lijkt het dat de weerstand is weggeëbd. 
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Bij het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan voor het 
bedrijventerrein (2013), zijn er geen zienswijzen door burgers ingediend.  
 
De gemeente Zaanstad had bij de uitbreidingsplannen van IKEA niet vooraf, 
op basis van hun eigen participatieladder, een formeel participatietraject voor 
burgers opgesteld. De omliggende wijken hadden een te grote afstand om een 
dergelijk traject te starten.   
 
 

6.4 Ontwikkeling appartementencomplex gemeente Houten 

6.4.1 Participatietraject nieuwbouwcomplex locatie Borgermanschool 

De gemeente Houten besluit in 2011 om de locatie van een voormalig 
schoolgebouw (Borgermanschool) in Houten-Noord te herontwikkelen. De 
locatie, gelegen op gemeentelijke grond, ligt in een omgeving met eengezins-
koopwoningen en een zorgcomplex voor ouderen. Voor de inbreidingslocatie 
meldt zich een groep ouderen uit Houten die het zelf willen ontwikkelen. De 
gemeente is positief over het initiatief en vraagt hen om in samenwerking met 
een investeringsmaatschappij en een woningbouwvereniging een ontwerpplan 
te ontwikkelen. Het plan dat zij, na een participatietraject met omwonenden, 
ontwikkelen beslaat onder meer 44 levensloopbestendige woningen en 
diverse gemeenschappelijke ruimtes die toegankelijk zijn voor de buurt. Het 
gebouw zal 11 meter hoog worden, een meter lager dan het bestemmingsplan 
toestaat. 
 

 
Bron: Google Maps 
 
Voorafgaand aan het participatietraject wordt om te bepalen wie de 
belangebben zijn in de herontwikkeling van de locatie een 
krachtenveldanalyse toegepast. Hierin worden drie groepen bewoners 
onderscheiden: toekomstige bewoners, bewonersplatform en omwonenden 
zorgcomplex. 
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Factor C-methode en leefstijlen 
Wanneer een beleid of een project geschikt is voor participatie maakt men gebruik van 
een stappenplan, de zogenoemde Factor-C-methode. Onderdelen hiervan zijn een 
krachtenveldanalyse en een communicatiekalender.  
Daarnaast stemt de gemeente Houten haar participatietraject af op de leefstijlen die 
per wijk verschillen. Hiervoor is een leefstijlenkaart ontwikkeld, waarmee “de gemeente 
haar communicatie en participatie nog beter laat aansluiten bij de beleving van haar 
inwoners”.1 In Houten-Noord is bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de buurt groter dan in 
Houten-Zuid, waardoor ook de participatie bij ruimtelijke projecten anders wordt 
vormgegeven.  
 
 

Het participatietraject wordt vervolgens ingericht aan de hand van 
beleidskaders die in 2009 door de raad zijn vastgesteld voor ‘veranderlocaties’ 
in Houten-Noord. Omdat de herontwikkeling van inbreidingslocaties van 
invloed is op de directe woonomgeving, wil de gemeente omwonenden actief 
en vroegtijdig betrekken bij de uitwerking van de plannen. In participatietermen 
mogen de omwonenden van de locatie Borgermanschool ‘meeweten en 
meedenken’. 
Aan de omwonenden wordt vooraf tijdens informatieavonden duidelijk 
gemaakt wat hun beïnvloedingsmogelijkheden zijn en ze worden uitgenodigd 
voor deelname aan werksessies. De omwonenden uit de koopwoningen 
verenigen zich in een platform. In totaal vinden circa vijftien werksessies plaats 
met het bewonersplatform (en met ouderen uit het zorgcomplex) en zijn er 
enkele plenaire buurtbijeenkomsten om de ontwerpen te toetsen. Het 
participatietraject leidt ertoe dat het oorspronkelijke ontwerp op allerlei 
onderdelen wordt aangepast, zoals de aankleding en vormgeving van het 
wooncomplex. 
Het bewonersplatform kan zich echter niet vinden in de massaliteit en de 
hoogte van het gebouw. De omwonenden willen een gebouw dat niet hoger 
reikt dan negen meter. De partijen komen er niet uit en het college legt, zoals 
de kaders van ‘veranderlocaties’ voorschrijven, de keuze daarom neer bij de 
raad. In het raadsvoorstel worden de argumenten van de drie betrokken 
bewonersgroepen uiteengezet. De drie groepen hebben hun standpunten ook 
mogen toelichten in raadscommissie vergadering.  
De raad besluit in te stemmen met het voorgestelde ontwerp. Hierbij wordt in 
de afweging meegenomen dat er een grote behoefte is aan de 
levensloopbestendige woningen en dat het project ook uitvoerbaar (rendabel) 
moet kunnen zijn. De omwonenden hebben tegen besluit bezwaar 
aangetekend bij de Raad van State.  
 
Het bestemmingsplan van de locatie is al jaren eerder aangepast toen bekend 
werd dat de school op termijn zou verdwijnen. De randvoorwaarde dat de 
bouwhoogte maximaal twaalf meter zou bedragen, leverde destijds geen 
zienswijze op.  
 

                                                      
1 Bron: website gemeente. 
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6.4.2 Experimenten bewonersparticipatie ruimtelijke projecten 

De laatste jaren is de gemeente Houten aan het experimenteren met 
bewonersparticipatie bij inbreidingslocaties. Twee voorbeelden hiervan zijn: 
x Op een locatie is een woningbouwcomplex gepland.2 Tien partijen wordt 

gevraagd hun ontwerp voor te dragen. De gemeente selecteert de drie 
beste en laat de eindkeuze over aan de omwonenden. Het winnende 
ontwerp wordt gekozen door middel van het stemmen door de omwonden.  

x Voor een locatie van een voormalig schoolgebouw worden in coproductie 
met buurtbewoners vier ontwerpen voor een wooncomplex gemaakt.3 Een 
voorwaarde aan de ontwerpen is dat er een meerwaarde moeten geven 
aan de buurt. Omdat de ontwerpen samen met de buurt zijn opgesteld, is 
er voor alle ontwerpen draagvlak. De raad zal in de nabije toekomst het 
winnende ontwerp kiezen. 

 
6.4.3 Bewonersparticipatie bij particulier bezit 

Wanneer een particuliere grondeigenaar op een inbreidingslocatie wil 
ontwikkelen, dan ‘eist’ de gemeente van de eigenaar/ontwikkelaar dat deze 
een participatietraject start, waarbij de gemeente faciliterend optreedt. Voordat 
wordt gestart met ontwerpen, ‘moet’ de ontwikkelende partij deelnemen aan 
een buurtbijeenkomst. Hierbij worden door de gemeente de rollen van de 
betrokken partijen en het vervolgtraject toegelicht. Daarnaast kan de 
ontwikkelaar haar wensen toelichten.  
Dat voor deze opzet wordt gekozen, is mede ingestoken om draagvlak te 
organiseren voor als het bestemmingsplan dient te worden aangepast. De 
gemeente houdt in de meeste gevallen de regie bij dergelijke participatie-
trajecten 
 
 

6.5 Vergelijking met projecten Leiderdorp 

6.5.1 IKEA 

De voorbeelden van de twee IKEA-cases gebruiken we als referentieprojecten 
voor de ontwikkeling van IKEA in Bospoort. Hoewel allen de woonwinkelketen 
IKEA betreffen, gaat het feitelijk om de ontwikkeling of uitbreiding van 
grootschalige detailhandelslocaties aan de randen van woongebieden.  
 
Overeenkomsten 
De projecten Utrecht en Zaanstad tonen overeenkomsten met die in 
Leiderdorp. Net zoals voor de herontwikkeling van Bospoort is er in zowel 
Utrecht als Zaanstad voor gekozen om niet vooraf een formeel participatie-

                                                      
2 Locatie De Slinger. 
 
3 Locatie Mozaïekschool  
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traject voor burgers vast te stelen en burgers alleen te informeren. Voor de 
projecten in Utrecht en Zaanstad werd respectievelijk het aandeel 
belanghebbenden als laag geschat en men wilde maatwerk bieden. In 
Leiderdorp heeft men er, voor zover we overzien, vooraf nooit bij stilgestaan 
dat er veel weerstand zou kunnen komen van omwonenden. Daarnaast speelt 
voor de drie gemeenten ook mee dat het een particulier initiatief is.  
In zowel Utrecht en Zaanstad zijn er net als in Leiderdorp protesten van 
omwonenden, waarbij in Utrecht ook tot aan Raad van State wordt 
geproduceerd, waardoor het project eveneens vertraging oploopt.  
 
Afwijkingen 
Wel wijkt de situatie in Leiderdorp af van de twee overige locaties, doordat 
IKEA deel uitmaakte van een veel grootschaliger ontwikkeling, waarvoor een 
masterplan en structuurvisies zijn opgesteld. Daarnaast deden zich tijdens het 
proces onvoorziene ontwikkelingen voor, wat nadelig uitpakte voor het 
draagvlak. Een deel van de burgers ervoer steeds meer verkeersoverlast, er 
waren zorgen over het feit dat de Raad van State het tracébesluit vernietigde 
(verbreding A4) en er verschenen in die periode (rond 2006) in de media 
berichten over filevorming bij IKEA Delft.  
Ook zien we dat bij de twee andere IKEA-locaties de gemeenten op eigen 
initiatief het gesprek aangaan met omwonenden die tegen de nieuwe plannen 
zijn. In de case van Leiderdorp neemt de gemeente een defensievere houding 
aan, met dien verstande dat de protesten ook in deze gemeente omvangrijker 
zijn. 
 
Conclusie 
Op basis van de vergelijking met twee referentieprojecten in Utrecht en 
Zaanstad concluderen we het volgende. De keuze van de gemeente om 
omwonenden niet formeel te laten participeren (uitgezonderd informeren) in de 
planontwikkeling van IKEA is niet ongewoon. Dit laat echter onverlet dat de 
gemeente mogelijk in een eerder stadium wel had kunnen kiezen om de 
burgers te betrekken bij de invulling van het plangebied Bospoort.  
 

6.5.2 Ontwikkeling appartementencomplexen  

De ontwikkeling van een voormalige schoollocatie (Bogermanschool) in de 
gemeente Houten is gebruikt als een referentieproject voor de MEAS-locatie. 
 
Overeenkomsten 
Het gekozen participatietraject bij de ontwikkeling van de locatie 
Borgermanschool komt sterk overeen met die van MEAS vanaf de herstart 
eind 2006. In beide gevallen mag er via werksessies worden meegedacht over 
het ontwerp. Het resultaat van beide participatietrajecten is ook 
overeenkomstig. Het leidt tot aanpassingen in het ontwerp wat betreft vorm en 
aankleding, maar over het aantal woonlagen komen de partijen niet tot 
overeenstemming. In beide gevallen wordt er tot aan de Raad van State 
geproduceerd door omwonenden. 
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Afwijkingen 
Bij de MEAS-locatie ging het, in tegenstelling tot de Borgermanschool-locatie, 
om een ontwikkeling op (voornamelijk) particuliere grond en zorgde de 
exploitatieovereenkomst (2005) tussen de gemeente en de ontwikkelaar dat 
partijen gebonden waren aan de afspraken. Daarnaast waren de spelregels 
van het project in Houten vooraf duidelijker. Omwonenden wisten dat wanneer 
er geen vergelijk zou komen, de raad een eindbeslissing zou nemen op basis 
van de argumenten van alle betrokkenen. In het geval van de MEAS-locatie 
was dit vooraf minder helder. Toen bleek dat bewoners geen steun zouden 
geven aan het plan voorgesteld door het college, heeft zij besloten om de raad 
beide plannen voor te leggen.   
 
Inspirerende voorbeelden 
De gemeente Houten staat bij particuliere ontwikkelingen de werkwijze voor 
dat een ontwikkelaar ‘verplicht’ wordt om aan de voorkant een participatie-
traject te starten. 
Daarnaast bieden experimenten met burgerbetrokkenheid bij 
inbreidingslocaties in de gemeente Houten inspirerende voorbeelden, zoals 
coproducties met buurtbewoners of de buurt laten kiezen uit enkele 
ontwerpen. 
Tot slot bepaalt de gemeente Houten de wijze van inspraak op basis van een 
leefstijlenkaart, waarbij er verschil is in buurtbetrokkenheid tussen wijken.  
 
Conclusie 
De exploitatieovereenkomst en de periode voor eind 2006 buiten beschouwing 
gelaten, concluderen we op basis van de vergelijking met het (/de) 
referentieproject(en) in de gemeente Houten het volgende. Hoewel bij beide 
trajecten bewoners intensief worden betrokken om mee te denken met het 
ontwerp, zijn de spelregels wanneer er sprake is van uiteenlopende visies in 
de gemeente Houten duidelijker omschreven. Daarnaast biedt de gemeente 
Houten inspirerende voorbeelden van burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke 
projecten.  
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7 VERANDERINGEN IN WERKWIJZE 

7.1 Inleiding 

De focus van het onderzoek naar burgerbetrokkenheid bij grootschalige 
ruimtelijke projecten ligt op drie cases. De cases beslaan echter een lange 
periode en startten zelfs deels in het pré-IBO-tijdperk, waardoor de manier van 
werken van destijds niet altijd meer van toepassing is op de huidige praktijk. 
Daarnaast zijn dit uiteraard niet de enige projecten die Leiderdorp rijk is. In dit 
hoofdstuk kijken we kort naar de veranderingen die in de werkwijze van de 
gemeente Leiderdorp hebben plaatsgevonden en/of projecten waar 
burgerbetrokkenheid tot minder ophef heeft geleid. Dit doen we op basis van 
de gesprekken die we hebben gevoerd met ambtenaren, wethouder, 
raadsleden (groepsgesprek) en omwonenden en op basis van enkele 
documenten.   
 
 

7.2 Veranderingen in burgerbetrokkenheid 

Alle gesproken betrokkenen in dit onderzoek zijn van mening dat in de laatste 
vijf à tien jaar verbeteringen hebben plaatsgevonden in de wijze waarop 
burgers worden betrokken bij ruimtelijke projecten en/of dat er ook goed 
verlopen voorbeelden aanwijsbaar zijn. Hieronder lichten we dit toe.  
 
Economische voor- en tegenspoed 
De drie bestudeerde cases van de gemeente Leiderdorp kennen hun 
oorsprong rond de millenniumwisseling. Het is een periode die gepaard gaat 
met een sterke economische groei en grootschalige projecten, waarbij met 
name het W4-project een grote impact had op Leiderdorp. De omvang en het 
aantal projecten zorgden voor een grote druk op de gemeentelijke organisatie 
en vroeg veel van burgers en overige stakeholders, waardoor burger-
participatie naar de achtergrond kon verdwijnen.  
In het huidige decennium zijn er, mede door de economische crisis en door 
beleidskeuzes (zie onder), beduidend minder projecten, die ook nog minder 
omvangrijk zijn. Dit zorgt voor een minder grote belasting van de betrokken 
partijen, waardoor burgerbetrokkenheid meer kans krijgt. 
 
Manifest en politieke omslag 
De onvrede over het verloop van het IKEA-proces en over de rol van de 
gemeente in andere ruimtelijke en infrastructurele projecten, wordt bij een deel 
van de bevolking zo groot, dat tien wijkverenigingen gezamenlijk een manifest 
opstellen dat op 10 december 2008 in het Leiderdorps Weekblad verschijnt. Zij 
menen dat het beleid van de gemeente onbetrouwbaar en niet-burgergericht is 
en er wordt een oproep aan het college gedaan om zijn verantwoordelijkheid 
te nemen en het beleid niet verder uit de hand te laten lopen. Volgens een 
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omwonende was de basis van dit wantrouwen terug te voeren naar één 
sleutelzin, namelijk: “alles is al besloten”.  
Hoewel raadsleden (in eerste instantie) verbaasd zijn over de felle kritiek van 
de bewonersorganisaties,1 wordt door respondenten het manifest gezien als 
een kantelmoment. Bij de politiek dringt steeds meer het besef door dat er 
meer aandacht naar burgerbetrokkenheid moet. In het coalitieakkoord van 
2010-2014 krijgt het thema de hoogste prioriteit. Het college wil ‘betrouwbare’ 
politiek bedrijven, de interactieve beleidsontwikkeling verbeteren en acht goed 
verwachtingsmanagement essentieel (invulling IBO-protocol). Daarnaast wil 
men ook gaan temporiseren. Dit leidt tot diverse actiepunten en tot een extra, 
vierde, wethouder om meer in te kunnen zetten op burgerbetrokkenheid.2  
 
Actiepunten uit coalitieakkoord 2010-2014 

 

 
Bron: coalitieakkoord 2010-2014 
 
Het nieuwe college in 2014 wil weer een stap verder gaan in 
burgerbetrokkenheid: ‘Van meepraten naar meedóen’. Het college vindt dat de 
tijd rijp is dat inwoners, organisaties en gemeente meer samen doen.3 
 
Ook de raad heeft recent in haar vergaderstructuur veranderingen 
aangebracht om burgers meer te laten meepraten. Sinds ongeveer een jaar 
heeft de raad maandelijks een informatieavond. Het doel is om met burgers 
en/of organisaties in gesprek te gaan over een specifiek thema op een 
moment dat voor de besluitvorming relevant is.  
 
Tot slot bewegen ook de maatschappelijke ontwikkelingen in algemene zin 
meer richting participatie, wat ook invloed heeft op burgerbetrokkenheid bij 
ruimtelijke projecten. 
 
                                                      
1 Bron: Leidsch Dagblad (19-01-2009). 
 
2 Bron: groepsgesprek raadsleden. 
 
3 Bron: coalitieakkoord van 2014-2018. 



 

 
 

  57 
 

Positief ervaren projecten 
Er worden, mede als gevolg van de veranderende werkwijze, door 
respondenten projecten genoemd die zij zien als voorbeelden van trajecten 
waar de samenwerking met omwonenden goed is verlopen. Genoemd wordt 
onder meer het Cardeaterrein, waar ontwikkelaar en bewoners consensus 
hebben over het ontwerp en op basis hiervan het bestemmingsplan kan 
worden aangepast. Ook projecten als de Brede school, Plantage en Ranzijn 
worden door respondenten genoemd. Wel is in enkele cases, net als bij 
MEAS, een herstelactie nodig geweest om het project vlot te trekken. 
 
 

7.3 Kanttekeningen 

Brittenstein en coproducties 
Bovenstaande veranderingen nemen niet weg dat ook in actuele projecten de 
emoties nog steeds hoog kunnen oplopen. Het project Brittenstein, wat de 
bouw van appartementen betreft, wordt door velen genoemd als een 
voorbeeld waar burgerbetrokkenheid niet tot het gewenste resultaat 
(consensus tussen de betrokken partijen) heeft geleid.4  
 
Daarnaast blijft de burgerbetrokkenheid in Leiderdorp vaak op het niveau van 
raadplegen. Ruimtelijke projecten waarbij bewoners adviseren zijn beperkt en 
het mogen meebeslissen komt, zo blijkt uit het gesprek met de raadsleden en 
interviews, nauwelijks voor in Leiderdorp.  
 
Onduidelijkheid IBO-protocol 
Uit het groepsgesprek met de raadsleden blijkt dat er verwarring is op welk 
moment het IBO-protocol van toepassing is. Hoewel het IBO-protocol aangeeft 
dat het bedoeld is als interactief proces voor het opstellen van gemeentelijk 
beleid, zien raadsleden het IBO-protocol ook als onderdeel van ruimtelijke 
projecten. Ook uit de dagelijkse praktijk, zoals bij MEAS bijvoorbeeld 
gebeurde, blijkt dat de IBO-boom wordt ingevuld bij de uitvoering van 
ruimtelijke projecten. 
 
In de interviews is naar voren gekomen dat overigens niet alle RO-
projectleiders altijd het IBO-protocol toe passen. Het niveau van 
bewonersparticipatie wordt door leermomenten uit eerdere projecten bepaald.  
 
Rol raad 
Raadsleden geven aan dat er risico’s aan inspraak zitten en dat de raad zich 
kan laten ‘gijzelen’ door belanghebbenden. De raad is niet altijd tegen deze 
druk opgewassen, waardoor deze met kaders gaat schuiven, meer 
onduidelijkheid en onvrede creëert en processen worden vertraagd.  
  

                                                      
4 Zie de bijlage voor een kort overzicht van Brittenstein. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

8.1 Inleiding  

Dit onderzoek van de Rekenkamer Leiderdorp gaat over de wijze waarop de 
gemeente burgers heeft betrokken bij de grote ruimtelijke projecten. Hiervoor 
zijn drie projecten geëvalueerd. Het betreffen de voorgenomen bouw van een 
IKEA-vestiging in Bospoort, het appartementencomplex op de zogenaamde 
MEAS-locatie en de herstructurering van de verkeersader Engelendaal.  
In dit hoofdstuk formuleren we de belangrijkste conclusies door eerst de 
onderzoeksvragen te beantwoorden en te eindigen met het beantwoorden van 
de centrale vraag. We behandelen eerst de onderzoeksvragen die betrekking 
hebben op de helderheid van de procesbeschrijving, vervolgens de vragen die 
gaan over de drie cases en dan de vragen die betrekking hebben op de ‘state-
of-the-art’-werkwijze in Leiderdorp.  
We eindigen het rapport met de hieruit voortvloeiende aanbevelingen voor 
burgerparticipatie bij toekomstige ruimtelijke projecten.  
 
 

8.2 Conclusies 

8.2.1 Beantwoording onderzoeksvragen procesbeschrijving 

Bij beleid en beleidsontwikkeling bij grote (ruimtelijke) projecten kunnen kaders 
worden opgesteld waarbinnen de communicatie met ‘de buitenwereld’ is 
geregeld. De kaders voor de gemeente Leiderdorp zijn in beeld gebracht. 
 

 
Onderzoeksvragen 
1. Zijn bij grote projecten de rollen voor de ambtelijke organisatie, het college van B 

en W en de raad ten aanzien van de daadwerkelijke betrokkenheid en interactie 
met de burgers en omwonenden helder vastgesteld? 

2. Hoe ziet dit proces eruit op papier? 
3. Zijn de rollen adequaat vertaald naar een processchema? 
4. Is het processchema gecommuniceerd met alle relevante partijen? 
 
 

De gemeente Leiderdorp heeft een tweetal kaders waarbinnen de commu-
nicatie met de buitenwereld is geregeld. Het betreft het Protocol Interactieve 
Beleidsontwikkeling (IBO) en de stappen uit de leidraad Projectmatig 
Realiseren (PMR).  
 
PMR 
Het draaiboek Projectmatig Realiseren van de gemeente Leiderdorp (2011) 
beschrijft de stappen in de projectmatige aanpak. Daarbij wordt voor elke fase 
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van het project (initiatie-, definitie-, ontwerp- en realisatiefase) een vorm van 
communicatie van belang geacht voor een goede beheersing ervan. 
In de initiatiefase is een plaats voor de afweging of het IBO protocol van 
toepassing is.  
 
IBO 
In het IBO-protocol (uit 2002 en aangepast in 2006) zijn, in samenspraak met 
de raad, de spelregels voor interactieve beleidsvorming door de gemeente 
vastgelegd. In 2012 is besloten het IBO-protocol in te bedden in het 
beleidskader van ‘projectmatig realiseren’ (PMR). 
 
Met het protocol beoogt de gemeente meer draagvlak voor het beleid te 
creëren, een kwalitatieve impuls aan het beleid te geven en samenwerking 
met betrokken partijen te verbeteren. Het IBO-protocol heeft betrekking op de 
eerste fase van ruimtelijke planvorming. 
Het protocol bestaat uit drie onderdelen:  
(1) de afweging om wel of niet interactief te werken; 
(2) aspecten om rekening mee te houden bij de invulling van een interactief 

traject; 
(3) spelregels tussen gemeentebestuur en samenleving en spelregels binnen 

het gemeentebestuur ten aanzien van de omgang met elkaar tijdens de 
interactieve trajecten. 

Bij de afweging wel of niet interactief te werken, is het overigens van belang 
dat het gaat om (voorbereiding van) gemeentelijk beleid. In het geval van 
particuliere plannen kan de initiatiefnemer niet ‘onderworpen worden’ aan het 
protocol. 
 
Het IBO-protocol beschrijft dat het voeren van interactief beleid is af te raden 
wanneer het bestuur eigenlijk al weet wat het wil of wanneer er grote 
belangentegenstellingen zijn en er voldoende informatie is om een besluit te 
nemen. 
 
In de evaluatie uit 2012 wordt de IBO-werkwijze als ambitieus, tijdrovend en 
onpraktisch omschreven. Er zou daardoor weinig ruimte zijn om tijdens het 
proces in projecten flexibel op te treden. Ook in ons onderzoek blijkt dat IBO 
en PMR niet altijd als heldere kaders voor het begeleiden van het 
beleidsproces werden ervaren. Een van de redenen hiervoor was bij de 
onderzochte cases dat verschillende beleidsprocessen ten grondslag lagen 
aan een uiteindelijke uitkomst.  
Na de evaluatie in 2012 stelde het college van B en W dat interactieve 
beleidsontwikkeling niet beperkt mag zijn tot een procesmatige benadering. 
Veel meer is het bedoeld als wijze van denken en werken, waarbij alle partijen 
elkaar als partners erkennen.  
Die gedachte lijkt wel te zijn ingedaald in het werken van de gemeente. 
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Wettelijke kaders 
Naast de lokale kaders zijn er de wettelijke kaders bij ruimtelijke projecten. De 
spelregels voor inspraak zijn daarvoor vastgelegd in de respectievelijke 
wetten. 
 

8.2.2 Beantwoording onderzoeksvragen drie cases 

Om meer zicht te hebben op de werkwijze van de gemeente Leiderdorp bij het 
betrekken van burgers bij grote ruimtelijke projecten, zijn er drie cases nader 
bestudeerd. De projecten hebben alle drie hun oorsprong rond de eeuw-
wisseling. Het betreffen de voorgenomen bouw van een IKEA-vestiging in 
Bospoort, het appartementencomplex op de zogenaamde MEAS-locatie en de 
herinrichting van de verkeersader Engelendaal.  
Om de vragen per casus te beantwoorden, hebben we ook gebruikgemaakt 
van een normenkader. We hebben onze bevindingen hieraan getoetst. 
 

 
Onderzoeksvragen 
5. Hoe is het verloop van de drie genoemde cases te beschrijven? 
6. Op welke wijze zijn burgers bij het proces betrokken? Welke rol hebben burgers 

toegedicht gekregen en welke instrumenten zijn ingezet? 
7. Op welke wijze zijn andere betrokken partijen in het proces meegenomen? 
8. Worden de kaders (het processchema) eenduidig toegepast? 
9. Hoe werken de kaders in de praktijk? 
10. Op welke momenten van het proces deden eventuele knelpunten zich voor? 
11. Is de raad gedurende de periodes waarin de cases speelden voldoende 

geïnformeerd over de burgerbetrokkenheid? 
 
 

De procesbeschrijvingen van de drie cases staan uitvoerig beschreven in 
respectievelijk hoofdstuk 3, 4 en 5. Over de wijze van betrokkenheid van 
burgers (en andere partijen) kan per casus worden geconcludeerd. 
 
Casus IKEA 
Uitgezonderd het actief betrekken van ondernemers(organisaties) bij het 
opstellen van de lokale economische beleidskaders, waar Bospoort als ideale 
vestigingsplek voor een grootschalig woonwarenhuis wordt genoemd, is er 
voor de burgers van Leiderdorp geen mogelijkheid geweest om actief mee te 
denken of beslissen over de invulling van Bospoort (c.q. de komst van een 
grootschalige gebruiker als IKEA). Er is op ad-hocbasis geïnformeerd over de 
ontwikkelingen op Bospoort, er is geen vorm van raadplegen geweest. De 
gemeente heeft (voornamelijk) de formeel-juridische weg bewandeld van ter-
inzagelegging en het bieden van een mogelijkheid tot reageren via 
zienswijzen. 
Burgers (verenigd door diverse wijkteams) vrezen, vanaf het moment dat 
bekend wordt dat er een IKEA komt, verkeer- en milieuoverlast. Zij 
bewandelen bij het verlenen van de bouwvergunning en het vaststellen van 
het bestemmingsplan de wettelijke paden van inspraak (zienswijzen), bezwaar 
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en beroep, tot aan de Raad van State toe. Burgers doen ook Wob-verzoeken. 
De procedures hebben geleid tot vertragingen in het project.  
Bij een deel van de burgers heeft de casus geleid tot het wantrouwen ten 
aanzien van de gemeente.  
 
Casus MEAS 
In de eerste fase van het project, waarbij in 2005 een exploitatieovereenkomst 
wordt afgesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente en het plan eind 
2006 door de raad wordt afgekeurd, worden omwonenden bij de planontwikke-
ling niet betrokken. Zowel de raad als omwonenden worden pas achteraf 
geïnformeerd. 
In tweede fase van het project, vanaf de herstart eind 2006, worden 
omwonenden op basis van het IBO-protocol wel interactief betrokken, zowel 
bij het ontwerp van het appartementencomplex als bij de inrichting van de 
buitenruimte. De omwonenden worden betrokken bij overleggen, 
respectievelijk door begeleiding van een externe intermediair en door het 
oprichten van een klankbordgroep. De raad wordt hierover geïnformeerd.  
Omdat de gemeente gebonden is aan de exploitatieovereenkomst, zijn de 
feitelijke mogelijkheden tot beïnvloeding door omwonenden op het ontwerp na 
de herstart van de planontwikkeling echter sterk gereduceerd. 
De omwonenden blijven bezwaren houden tegen het definitieve bouwplan 
(vastgesteld door de raad in 2008) en bewandelen  de wettelijke paden van 
inspraak (zienswijzen), bezwaar en beroep, tot aan de Raad van State toe. 
Burgers doen ook Wob-verzoeken. De procedures hebben geleid tot 
vertragingen in het project.  
Bij een deel van de burgers heeft de casus geleid tot een groot wantrouwen in 
de gemeente.  
 
Casus Engelendaal 
De aanpak van verkeersader Engelendaal is het resultaat van een lang traject 
sinds het begin van deze eeuw. De ideeën over Engelendaal maakten deel uit 
van het Integraal Verkeers- en Vervoersplan 2003 (IVVP 2003). In dat plan is 
Engelendaal geprojecteerd als ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer en 
(dus) bedoeld voor langzaam verkeer. Hoewel het IVVP tot stand kwam in een 
pré-IBO-tijdperk, was er wel sprake van veel overleg met en inspraak van 
burgers. Vervolgens is het even stil en vinden er op het terrein van verkeer- en 
vervoer in de regio verschillende ontwikkelingen plaats, die betrekking hebben 
op de A4, het hoogwaardig openbaar vervoer in de regio en ringweg Oost. 
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de het IVVP 2003 en plannen 
aangaande Engelendaal gewijzigd moeten worden. Over het nieuwe IVVP 
worden burgers geïnformeerd en geraadpleegd via enquêtes. In 2012 stemt 
de raad in met een nieuw IVVP met daarin Engelendaal als een van de 
projecten. Van langzaam verkeer is dan inmiddels geen sprake meer. 
Op dat moment is Engelendaal ook een echt project geworden en treedt het 
PMR-‘regime’ in werking. Er wordt gestart met het opstellen van een 
Programma van Eisen (PvE) en er wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt.  
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Daarnaast vraagt het college zich af of er sprake zal zijn van een interactief 
(IBO-)traject. Het antwoord daarop is niet eenduidig en komt erop neer dat dit 
per onderdeel nader beschouwd moet worden. 
Er worden achtereenvolgens een Programma van Eisen (initiatieffase) en een 
Voorlopig en Definitief Ontwerp (definitiefase) gemaakt. In de initiatieffase zijn 
een stakeholdersanalyse en een communicatieaanpak gemaakt. Die zijn 
opgenomen in het Programma van Eisen.  
Bewoners worden uiteindelijk alleen geïnformeerd over de plannen omtrent 
Engelendaal. Er zijn nauwelijks protesten van bewoners. Wanneer uitvoering 
aan de orde is, neemt de uitvoerende (particuliere) partij de taak op zich 
bewoners regelmatig te informeren. 
 
Toetsing aan normenkader 
Bij het opstellen van het normenkader dient te worden aangetekend dat de 
casestudies zodanig verschilden van kenmerken en fase van ontwikkeling dat 
een eenduidig, strak normenkader niet mogelijk is. Daarom kunnen, al naar 
gelang een project onder het IBO-protocol valt of juist niet, andere normen 
worden gesteld bij het beleid ten aanzien van burgerbetrokkenheid. In alle 
gevallen kan een aantal normen als leidend worden gezien. In het volgende 
schema staan in de eerste kolom deze normen en zijn de drie cases langs de 
meetlat van deze kaders gelegd.  
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8.2.3 Beantwoording onderzoeksvragen ‘state of the art’ 

Om meer zicht te hebben op de werkwijze van de gemeente Leiderdorp bij het 
betrekken van burgers bij grote ruimtelijke projecten zijn drie vergelijkbare 
projecten in drie andere gemeentes onderzocht. Het betreffen de uitbreiding 
van IKEA in Utrecht, een nieuwe vestiging van IKEA in Zaanstad en de bouw 
van appartementen op een herontwikkelingslocatie in de gemeente Houten. 
 

 
Onderzoeksvragen 
12. In hoeverre sluit het beleid van de gemeente aan bij wat op dit moment ‘state of the 

art’ is op het gebied van interactieve beleidsontwikkeling en burgerbetrokkenheid? 
13. Wat levert de vergelijking op van de Leiderdorpse cases met een succesvolle 

methode en casuïstiek uit een vergelijkbaar project in een qua omvang 
vergelijkbare gemeente? 

 
 

Op basis van twee voorbeeldprojecten in de gemeente Utrecht en Zaanstad 
stellen we dat de gekozen participatiestrategie bij de ontwikkeling van IKEA in 
Bospoort in wezen niet afwijkt van die in andere gemeenten. Echter, omdat de 
locatie Bospoort in het kader van het W4-project in het geheel werd 
herontwikkeld, had de gemeente Leiderdorp in tegenstelling tot de twee 
referentieprojecten, in een eerder stadium van het proces de mogelijkheid 
kunnen benutten om burgers te betrekken. Bovendien nam, toen bleek dat er 
weerstand was tegen de plannen, de gemeente Leiderdorp een defensievere 
houding naar haar burgers aan dan we in de twee referentieprojecten zagen.  
 
Op basis van het voorbeeldproject in de gemeente Houten stellen we dat de 
gekozen participatiestrategie bij de MEAS-locatie, waarbij we de eerste fase 
(de periode voor eind 2006) buiten beschouwing laten, niet afwijkt van die in 
Houten. Bij beide trajecten werden bewoners intensief betrokken om mee te 
denken met het ontwerp van het nieuwe appartementencomplex. Wel zijn de 
spelregels bij uiteenlopende visies van de betrokken partijen in de gemeente 
Houten duidelijker omschreven.  
 
Op basis van gesprekken met betrokkenen uit Leiderdorp blijkt dat de 
burgerbetrokkenheid in Leiderdorp vaak op het niveau van raadplegen blijft. 
Ruimtelijke projecten waarbij bewoners adviseren zijn beperkt (enquêtes over 
IVVP) en het mogen meebeslissen komt nauwelijks voor in Leiderdorp.  
De gemeente Houten biedt inspirerende voorbeelden waarin wel een grote 
mate van burgerbetrokkenheid wordt gerealiseerd. Het betreffen projecten die 
in coproductie met buurtbewoners tot stand komen.  
 
Daarnaast heeft Houten een werkwijze die ook tot voorbeeld kan dienen voor 
Leiderdorp, namelijk: 
x Bij particuliere ontwikkelingen een ontwikkelaar ‘verplichten’ om aan de 

voorkant een participatietraject te starten. 
x Wijze van inspraak bepalen op basis van een leefstijlen.   
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Op basis van de onderzochte cases en de drie referentieprojecten kunnen we 
stellen dat de gemeente Leiderdorp geen werkwijze hanteert die sterk afwijkt 
van die in andere gemeenten. Wel leren de voorbeelden dat op onderdelen 
verbeteringen of andere benaderingen mogelijk zijn.  
 

8.2.4 Beantwoording onderzoeksvraag knelpunten kaders 

Uit het onderzoek komen enkele knelpunten en valkuilen bij de kaders voor 
burgerbetrokkenheid naar boven. Een deel van deze knelpunten en valkuilen 
heeft specifiek betrekking op de cases en is inmiddels niet meer actueel. 
Hieronder sommen we de knelpunten en valkuilen op die ook voor 
toekomstige ruimtelijke projecten van belang zijn. 
 

 
Onderzoeksvraag 
14. Wat zijn eventuele knelpunten in de toepassing van de kaders? Wat zijn de val-

kuilen voor de raad, college en burgers bij de werking van de kaders in de praktijk? 
 
 

Knelpunten  
x Burgers worden door een gebrek aan transparantie en openheid 

‘gedwongen’ actief informatie op te halen bij de gemeente. Uit de case-
studie blijkt dat burgers door bijvoorbeeld Wob-verzoeken een beter zicht 
probeerden te krijgen op het proces. Het gevolg is dat het gebrek aan 
transparantie en openheid het wantrouwen naar de gemeente (verder) 
voedt.  

x Er is onduidelijkheid over het toepassen van het IBO-protocol. Er zit een 
spanning tussen waar en wel en niet het IBO-protocol moeten worden 
toegepast, wat tot onduidelijkheid bij betrokkenen leidt. De grens tussen 
beleid(svoorbereiding) en de uitvoering van beleid door projecten wordt niet 
altijd herkend. Daarnaast maken verschillende snelheden van 
beleidsontwikkelingen deze grens nog troebeler. Bovendien leert de 
praktijk dat bij een deel van de projecten wel het IBO-protocol wordt 
toegepast wordt en bij een ander deel niet. 

x Wanneer bewoners interactief worden betrokken, maar er geen consensus 
wordt bereikt tussen partijen, dan zijn de spelregels niet duidelijk over wie 
de eindbeslissing neemt en op welke gronden. 

 
Valkuilen 
x Een valkuil voor het college bleek het sluiten van een 

(exploitatie)overeenkomst met een particuliere ontwikkelaar/grondeigenaar 
zonder vooraf burgers/omwonenden te informeren over de plannen en de 
rolverdeling.  

x Een valkuil voor de raad is dat het onder maatschappelijke druk aan zijn 
eigen opgestelde kaders gaat morrelen. Een risico is dat het meer 
onduidelijkheid en onvrede creëert en processen worden vertraagd.  
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8.2.5 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 

Als centrale vraag is geformuleerd hoe de gemeente Leiderdorp haar taak 
uitvoert op het gebied van burgerbetrokkenheid bij grote projecten in het 
ruimtelijk domein.  
 
We kunnen concluderen dat de gemeente Leiderdorp de afgelopen vijftien jaar 
een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt aangaande het toepassen van 
burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten. Waar in de periode van 
grofweg 2000 tot 2006/2008 de belangen van burgers wel eens werden 
veronachtzaamd of onderschat door de gemeente, is in de periode daarna 
door een gegroeid bewustzijn de focus komen te liggen op het creëren van 
draagvlak bij de uitvoering van ruimtelijke projecten. Dit heeft ertoe geleid dat, 
soms na de nodige herstelacties, projecten toch vlot zijn getrokken. 
 
Desondanks blijven sommige (huidige) projecten heftige emoties oproepen bij 
omwonenden, wat het (herwonnen) vertrouwen in het gemeentelijk apparaat 
bedreigt. Daarnaast zijn aan de procesmatige kant van burgerbetrokkenheid 
verbeteringen mogelijk. We doen hiervoor enkele aanbevelingen.  
 
 

8.3 Aanbevelingen 

In deze laatste paragraaf komen we toe aan de beantwoording van de 
onderzoeksvraag over de verbetermogelijkheden voor de raad, college en 
richting burgers van de kaders en invloedsmogelijkheden. Hiertoe doen we 
enkele aanbevelingen. 
 

 
Onderzoeksvraag 
15. Wat zijn de verbetermogelijkheden voor de raad, college en richting burgers van 

de kaders en invloedsmogelijkheden? 
 
 

¾ Creëer een inzichtelijk speelveld met heldere spelregels 
Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. In sommige gevallen is 
informeren de hoogst haalbare vorm van betrokkenheid, in andere gevallen 
kan de burger een rol als cocreator vervullen. De rollen en spelregels moeten 
echter vanaf het begin duidelijk zijn en niet tijdens de rit veranderen. Ook moet 
het spel eerlijk gespeeld worden en mag de burger niet met voldongen feiten 
worden geconfronteerd gedurende het proces. Neem voor de organisatie 
hiervan de tijd; een ruime voorbereiding en consensus over de manier van 
werken voorkomt vertraging aan de ‘achterkant’ van het proces. 
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¾ Betrek particuliere ontwikkelaars in een vroeg stadium bij de organisatie 
van burgerbetrokkenheid. 

In een aantal gevallen ligt de verantwoordelijkheid van de te realiseren 
projecten bij private partijen. Het is aan te bevelen ook hen in een vroeg 
stadium bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en rol. Ook hierbij 
geldt dat investeren aan de voorkant winst aan de achterkant betekent. De 
gemeente kan hiervoor een standaard handelswijze ontwikkelen (vergelijkbaar 
met die in de gemeente Houten wordt gehanteerd). 
 
¾ Bezie nut en noodzaak van het IBO-protocol nogmaals. 
De gemeente Leiderdorp was met het introduceren van het IBO protocol in de 
werkprocessen een ‘early adopter’ van interactieve beleidsvorming. De praktijk 
leert echter dat het IBO-protocol moeilijk hanteerbaar is; de praktijk blijkt 
weerbarstiger dan de theorie. Het is mogelijk tijd om het IBO-protocol grondig 
te herzien of zelfs vaarwel te zeggen. PMR biedt voldoende 
aanknopingspunten voor interactieve beleidsontwikkeling. 
 
¾ Experimenteer met burgerbetrokkenheid en overheidsparticipatie 
In het denken over de participatiesamenleving staat de doe-democratie 
centraal. Voor de doe-democratie bestaat geen blauwdruk. Het betekent in 
ieder geval meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers in het 
publieke domein. Er wordt niet meer gesproken over burgerparticipatie, maar 
over overheidsparticipatie. Het initiatief, de voorstellen en ideeën komen 
vooral uit de samenleving. Het is de overheid die participeert, ruimte biedt, 
meedenkt en faciliteert. Dit vereist voor een deel van de bestuurders en 
ambtenaren een cultuuromslag; zij moeten los komen van ingesleten 
werkwijzen. 
In de afgelopen jaren is op verschillende plaatsen gezocht naar nieuwe 
manieren om burgers meer te betrekken bij beleid, ook bij grote ruimtelijke 
projecten. Een voorbeeld hiervan is de coproductie van nieuwbouwcomplexen, 
zoals de gemeente Houten toepast, of de G1000-beweging, waarmee 
bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort al veel ervaring heeft opgedaan. Ook 
kan de Leidraad Burgerbetrokkenheid op gemeentevandetoekomst.nl worden 
geraadpleegd.  
 
¾ Voortgangsrapportages aan de raad 
Grote ruimtelijke projecten hebben over het algemeen een lange looptijd. 
Hierdoor dreigen zij nogal eens van de radar van de raad te verdwijnen. Het 
verdient aanbeveling grote ruimtelijke projecten op te nemen in een Lange 
Termijn Agenda (LTA) van de raad, met vaste momenten waarop de raad 
informatie krijgt over voortgang. De werkwijze van de gemeente Meppel kan 
hiervoor als voorbeeld dienen. 
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BIJLAGE 1 

Brittenstein 

Bouwplannen 
Aan de Brittenstein in Leiderdorp wordt door Rijnhart Wonen twee nieuwe 
appartementencomplexen ontwikkeld. Het oude wooncomplex van Rijnhart 
Wonen werd hiervoor in 2013 gesloopt. 
 

 
Ontwerp Brittenstein 
 

Procesverloop 
De gemeente heeft kaders en randvoorwaarden opgesteld voor de 
bouwplannen. Deze gaan bijvoorbeeld over het maximale formaat van de 
woningen, het type woningen en de parkeernorm. In september 2012 heeft de 
gemeente Leiderdorp deze kaders en randvoorwaarden in de raadscommissie 
Ruimte besproken. Tijdens deze vergadering hebben vertegenwoordigers van 
de klankbordgroep van omwonenden hun zorg uitgesproken over deze kaders 
en randvoorwaarden. De zorgen hebben met name betrekking op de te 
verwachten parkeeroverlast, plangrenzen en bebouwingshoogten. Naar 
aanleiding van deze bezwaren heeft de raad toegezegd te zoeken naar 
aanpassingen in de kaders en randvoorwaarden om een haalbaar plan te 
realiseren. Daarbij heeft de commissie aangegeven belang te hechten aan 
een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.  
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Na de commissievergadering heeft de klankbordgroep op eigen initiatief een 
gesprek gehad met de wethouder, waarbij is afgesproken om de omwonenden 
tijdig te informeren en te betrekken bij een nieuw concept voor de kaders en 
randvoorwaarden.  
 
Tijdens een aansluitend gesprek dat de klankbordgroep voerde met Rijnhart 
Wonen, heeft de corporatie toegezegd de groep op de hoogte te houden en 
open en transparant te communiceren. Gezien het grote verschil in 
uitgangspunten van Rijnhart Wonen en de wensen vanuit de omgeving, 
besloot Rijnhart een maand later echter alsnog eerst alleen met de gemeente 
in overleg te gaan over de kaders en voorwaarden. De klankbordgroep zou in 
een later stadium betrokken worden bij verdere gesprekken. Met deze gang 
van zaken ging het college akkoord.  
 
In mei 2013 werd aan de klankbordgroep meegedeeld dat de gemeente en 
Rijnhart Wonen tot overeenstemming zijn gekomen over de kaders en 
randvoorwaarden. De resultaten van deze overeenstemming vallen echter niet 
goed bij de klankbordgroep; zij zijn van mening dat de kaders en 
randvoorwaarden die eerder in de commissie besproken waren, onacceptabel 
zijn opgerekt. De groep uit haar bezorgdheid over een onleefbare 
woonomgeving.  
 
Tevens geeft de klankbordgroep te kennen ontevreden te zijn over de gang 
van zaken. De groep voelt zich weinig betrokken bij het proces en is het niet 
eens met hoe er met de belangen van bewoners wordt omgegaan. Volgens 
hen zijn de bewoners buiten spel gezet omdat de oprekking van de kaders en 
normen heeft plaatsgevonden zonder overleg met de omwonenden. De groep 
benadrukt dat er weinig terechtgekomen is van het eerdere voornemen tot een 
open overleg tussen alle partijen.  
 
Huidige stand van zaken 
Vanwege de verschillen van mening over het plan zelf en de onvrede over de 
wijze waarop het planproces verliep, heeft Rijnhart Wonen de plannen eind 
2013 stopgezet. In september 2014 zijn de partijen (de woningcorporatie, de 
omwonenden en de gemeente) weer met elkaar in gesprek gegaan om een 
nieuwe start te maken. Het doel was dat er voor alle partijen een acceptabel 
plan voor de nieuwbouw komt.   
Het College vindt overeenstemming met de omwonenden over een nieuw 
ontwerp, maar Rijnhart blijft opteren voor meer woningen. De raad moet de 
knoop doorhakken en beslist in juli 2015, tot ontsteltenis van de omwonenden 
en tot verassing van het college, voor het plan van Rijnhart.  
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BIJLAGE 2 

Respondenten 

Face-to-face-interviews met: 
Respondent(en) Casus Functie/organisatie 
   
Mirna Bossers 
 

MEAS-locatie Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode   

Frank van Dieten en 
Carola Visser 

IKEA Beleidsmedewerker cluster Ruimte en 
communicatieadviseur, gemeente 
Leiderdorp 

Egbert Dijkstra IKEA Property manager Ontwikkelaar bij 
Vastgoedafdeling IKEA 

Hans Jansen IKEA Buurtvereniging De Steinen 
Rob van de Loo MEAS-locatie Projectleider gemeente Leiderdorp  
Denijs van Roijen en 
Marjo Jansen 

Herinrichting 
Engelendaal 

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer 
communicatieadviseur, Gemeente 
Leiderdorp 

Heert Tigchelaar1  
 

IKEA Bewonersvereniging Essenpark 

Kees Wassenaar IKEA, MEAS-
locatie en 
herinrichting 
Engelendaal 

Wethouder (ruimtelijke ordening, verkeer 
en vervoer), gemeente Leiderdorp 

Tineke Zantingh 
Niet van 
toepassing 

Griffier,  gemeente Leiderdorp 

   
Telefonisch   
Joke Boot IKEA destijds: ambtelijk projectleider 

Detailhandelsvisie (2003), gemeente 
Leiderdorp 

 
 
Aanwezigen groepsgesprek raadsleden (26 november 2015 te 
Leiderdorp): 
Naam Organisatie 
Irene Gerrits Rekenkamer Leiderdorp 
Tineke Zantingh Griffier, gemeente Leiderdorp   
Esther Abma Commissiegriffier, gemeente Leiderdorp  
Corine Hamer Raadslid (D’66) 
Frauke Joester Raadslid (GL) 
Ino Cooijmans Raadslid (VVD) 
Olaf McDaniël Raadslid (PvdA) 
Hugo Langenberg Raadslid (Lokale partij Leiderdorp) 
Roland Oude Ophuis Regioplan  
Piet Renooy Regioplan 
 
  
                                                      
1 Per e-mail informatie verstrekt. 
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Referentieprojecten 
 
Telefonische interviews met: 
Respondent(en) Casus Organisatie 
Wieger Sloot Nieuwbouw 

appartementencomplex 
Gemeente Houten 

Gabie Mulders IKEA Gemeente Utrecht 
Ilja de Vries IKEA Gemeente Zaanstad 
 



Regioplan Beleidsonderzoek
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1019GW  Amsterdam
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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR 

 

DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 12 september 2016 

 
 

1. Werk en Inkomen Kwartaalstatistiek 1e kwartaal 2016, brief van het college d.d. 
1 juli 2016 
Voor kennisgeving aannemen  
 

2. Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten, reactie van het college op 
Rekenkameronderzoek d.d. 5 juli 2016 
Geagendeerd voor bespreking in het Politiek Forum van 5 september 2016 
 

3. A4 doorstroming bij Leiden beantwoording kamervragen, brief van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 4 juli 2016 
Voor kennisgeving aannemen 
 

4. Noodopvanglocatie Stand van zaken, brief van het college d.d. 13 juli 2016 
Voor kennisgeving aannemen 
 

5. Omgevingswet plan van aanpak verkenningsfase, brief van het college d.d. 14 
juli 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
6. A4 hoofdrijbaan van de A4 te verbreden Burgerveen – Leiden, brief van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 15 juli 2016 
 Voor kennisgeving aannemen 
 

7. Huisvesting vergunninghouders, brief van het college aan de Provincie Zuid-
Holland d.d. 4 augustus 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
8. OBSG Jaarverslag 2015 d.d. 1 juli 2016 

Voor kennisgeving aannemen 
 

9. Motie gemeente Katwijk oproep aan gemeenteraden aangesloten bij SP71 voor 
gezamenlijke inkoop van energie d.d. 7 juli 2016 
Voor kennisgeving aannemen 

 
10. Omgevingsdienst West-Holland stand van zaken extern onderzoek ‘second 

opinion’ ODWH inclusief verdeling frictiekosten taakstelling 2017 d.d. 11 
augustus 2016 
Voor kennisgeving aannemen 
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Kort verslag van de  RAAD 4 juli 2016 
 
 
 

1. Opening 
Bij afwezigheid van de raadsvoorzitter, mevrouw Laila Driessen, zit de plaatsvervangend 
raadsvoorzitter, de heer Willem Joosten, de vergadering voor. Van D66 is de heer Joey van 
Boxsel afwezig. 
 

2. Vaststellen agenda 
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 
 

3. Vragenronde 
De hieronder genoemde raadsvragen en antwoorden kunt u lezen in ons 
raadsinformatiesysteem https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-
juli/20:30. 
 

 Raadsvraag 58 GrL Kredietaanvraag ondergrondse milieucontainers  

 Raadsvraag 59 D66 Onderzoek naar duurzaamheid van gemeentelijke 
elektriciteitsinkoop. D66 roept het college bij motie op zich in te zetten voor de 
inkoop van duurzame stroom. ).  Het college zegt toe alles in het werk te stellen 
regionaal groene stroom in te kopen. Een stemming over de motie levert een uitslag 
van 9 voor en 11 tegen, waarmee de motie is verworpen (voor zijn D66, GrL en 
PvdA). Het college zegt toe zo mogelijk voor het eind van het jaar met een 
duurzaamheidsagenda te komen. 

 Raadsvraag 60 GrL Glasvezel internet 

 Raadsvraag 61 GrL effecten verhuurdersheffing  

 Raadsvraag 62 PvdA Speelveld Lisdoddekreek  

 Raadsvraag 63 PvdA Afsluiting van der Marckweg  

 Raadsvraag 64 GrL Toekomstvisie Leidse Regio  

 Raadsvraag 65 GrL Zonnepanelen  

 Raadsvraag 66 GrL Vergunning verlening bij evenementen 

 Raadsvraag 69 GrL Sterkenburg  

 Raadsvraag 70, VVD Leidse Ring Noord  

 Raadsvraag 71, GrL Kunstgrasvelden RCL 

 Raadsvraag 72, VVD Overbruggingskrediet RCL 

 Raadsvraag 73, D66, afsluiting Van de Marckstraat 
 

4. Mededelingen: 

 Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken. Het visiedocument wordt 5 juli vrij 
gegeven aan de raden voor het indienen van zienswijzen. 

 
5. Leidse Ring Noord, besluitvorming over de kaders 

De vraag aan de raad is de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen 
gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord vast te stellen. 
Er zijn vier Insprekers: de heer Eric Majoie, de heer Lex de Jonge (Klankbordgroep Buitenhof 

en Leyhof), de heer Andreas van den Burgh namens Stichting Wijkbelang Ringweg Oost en 
de heer Wim Witte namens Driegatenbrug. De heer Majoie is van mening dat in dit project niet 
op de juiste manier invulling is gegeven aan burgerparticipatie. De overige insprekers 
benadrukken net als in het Forum hun bezwaren tegen de aanpassing van de Oude 
Spoorbaan, waarbij de Jonge een aantal maatregelen noemt die in elk geval voor hem 
voorwaarden zijn (zie inspraakreactie in het RIS). 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30
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 PvdA/Grl/LPL dienen een amendement in waarin zij een aantal aanpassingen voorstellen voor  
het tracé Oude Spoorbaan. Na discussie in de raad wordt het amendement omgezet in een 
motie waarin de raad het college oproept een  aantal maatregelen te nemen om de overlast te 
beperken – bij een snelheid van 80 km - en over de uitvoerbaarheid hiervan uiterlijk 1 
november 2016 aan de raad te rapporteren. De raad neemt de motie unaniem aan (zie 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30.  Ook gaat de raad 
unaniem akkoord met de ruimtelijke en verkeerskundige kaders voor de drie tracédelen 
gezamenlijk en per individueel tracédeel van de Leidse Ring Noord. 
Het college garandeert dat landbouwverkeer geen gebruik gaat maken van de Nieuwe Weg 
en dat de rotondeconstructie zorgvuldig bekeken wordt. Bij de uitvoeringsbesluiten kan de 
raad oordelen of de inpassing op de gewenste wijze vorm krijgt. 
 

6. Welstandsnota Leiderdorp 2016  
De raad stelt de gewijzigde Welstandsnota Leiderdorp 2016 en de Nota van beantwoording 
vast.  GrL stemt tegen omdat de partij van mening is dat met het welstandsvrij maken van 
delen van Leiderdorp een hypotheek genomen wordt op de ruimtelijke kwaliteit van 
Leiderdorp in de toekomst. 
 

7. Initiatiefvoorstel VVD Leges verordening 2016 
De VVD stelt voor om de legesverordening zodanig aan te passen dat de uitzondering voor 
het betalen van leges door vrijwilligersorganisaties die in 2016 is komen te vervallen weer 
wordt opgenomen in de legesverordening, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. De 
raad stemt unaniem in met het voorstel. Het college zegt toe kort na het reces in gesprek te 
gaan met de Oranjevereniging over de constructie die de vereniging hanteert met betrekking 
tot het betalen van leges i.v.m. de kermis. De raad vindt een dergelijke constructie 
onwenselijk. 

 

8. Jaarverslag 2015 en resultaatbestemming 2015 
De raad stelt unaniem een drietal amendementen vast: 
- leges (9.000,- bestemmen voor verlaging leges vrijwilligersorganisaties) 
- mantelzorgcompliment (15.000,- bestemmen voor een mantelzorgcompliment) 
- resultaatbestemming sociaal domein: voor een onafhankelijke evaluatie 15.000,- te 

bestemmen uit de reserve sociaal domein. (en 35.000,- uit het budget rekenkamer). 
Na verwerking van deze  amendementen (tekstwijzigingsvoorstellen) stelt de raad 
het jaarverslag Leiderdorp 2015 met inbegrip van de jaarrekening 2015 en de bijbehorende 
resultaatbestemming vast. Een amendement van GrL om een bedrag  te bestemmen voor de 
duurzaamheidsagenda wordt verworpen met  15 tegen 5 (GrL/PvdA) stemmen. CDA en GrL 
trekken een amendement voor respectievelijk re-integratie en fietsnota in. 
 

 
9. 1ste Bestuursrapportage 2016 inclusief begrotingswijziging 

De raad neemt kennis van de 1e bestuursrapportage 2016 en stelt de hieruit voortvloeiende 
begrotingswijziging voor de begroting 2016 vast. GrL stemt tegen, zij vinden dat de 
rapportage op hoofdlijnen te weinig houvast biedt om te controleren of de beleidsuitvoering 
op schema ligt. 
 

10. Vaststelling programma indeling 2017 
De raad stelt de indeling van de programma’s en deelprogramma’s voor de begroting 2017 in 
gewijzigde vorm vast. LPL stemt tegen, de partij heeft geen behoefte aan deze aanpassing. 
 

11. Financiële Kadernota 2017-2020 
 De raad stelt de financiële kadernota 2017-2020 vast en geeft het college de   
 opdracht deze te verwerken in de begroting 2017-2020. GrL stemt tegen. GrL vindt het 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30
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teleurstellend dat het uitgangspunt bij beleid is dat het budget leidend is en dat er bezuinigd 
wordt op voorzieningen die de leefbaarheid va n het dorp beïnvloeden. In een aantal moties 
roepen verschillende partijen het college op tot aanpassingen. Zie moties: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30. 
De raad neemt een  motiet.a.v. communicatie via GAH van het CDA aan met 11 voor en 9 
stemmen tegen (D66 /VVD tegen). Een motie van de VVD om het  betalen van leges voor 
non-profitorganisaties met uitzondering van politieke partijen ook voor de toekomstige jaren 
uit te zonderen kan rekenen op raadsbrede steun, evenals een motie van D66 voor het 
uitdelen van een mantelzorgcompliment. De raad neemt een motie van GrL om jaarlijks een 
bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda aan met 15 
tegen 5 stemmen aan (VVD tegen). De raad houdt twee moties van resp. CDA en D66 over 
inzamelen oud papier en afvalstoffeninzameling aan tot de begroting. Het college komt met 
een voorstel voor de uitvoering. Een motie van de VVD om de trendmatige verhoging van de 
OZB voor 2017 en verdere jaren achterwege te laten kan alleen rekenen op steun van LPL. 
Dat betekent dat de motie is verworpen met 13 tegen 7 stemmen. 
Belangrijke thema’s voor de raad: 
- onderhoud groen/onkruidbestrijding 
- behoud huidige vorm bij verzelfstandiging kinderboerderij  
- temporisering bezuinigingsvoorstellen (PvdA/GrL/LPL) 
- statushouders en huisvesting (LPL) 
- indexatie personeelskosten SP71 (VVD) 
- effecten rentewijzing 

  
12. Voorbereidingsbesluit routenet Leiden-Leiderdorp 

De raad stelt een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar voor de uitwerking van 
de R-Net route Leiden-Leiderdorp. 

 
13. Polder Achthoven bestemmingsplan 2016 vaststellen 

De raad stelt  het bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 inclusief de Nota Zienswijzen 
gewijzigd vast. 
 

14. Kunstgrasvelden RCL, beschikbaar stellen krediet 
De raad stelt een krediet beschikbaar voor het aanleggen van twee kunstgrasvelden ter 
vervanging van twee grasvelden bij RCL. 
 

15. RCL kortlopende overbruggingsfaciliteit beschikbaar stellen (brief college d.d. 8 juni 2016) 
De raad kan zich vinden in het voornemen van het college om een kortlopend 
overbruggingskrediet beschikbaar te stellen voor RCL, waarbij de VVD opmerkt dat het een 
krediet is op basis van onzekerheden. 
 

16. Lijst van toezeggingen en moties 
Het college meldt dat het bomenbeleid aan het eind van het jaar kan worden geagendeerd. 
 

17. Ingekomen stukken 
Op vezoek van D66 agendeert de raad de monitor Sociaal Beleid voor het eerstvolgende 
Forum. 
GrL roept de raad op na te denken over deelname en de vorm waarin aan de dag van de 
democratie op 10 september. 
 

18. Vaststellen besluitenlijst raad 6 juni 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van de raad van 6 juni ongewijzigd vast. 
 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2016/04-juli/20:30
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19. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 01.55 uur. 
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