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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 oktober 2016  

Onderwerp:  Toekomstvisie Leidse regio 2027, 

definitief rapport inhoudelijke deel 

 Aan de raad.  

 

  
 
 
 

Beslispunten 

1.   De Toekomstvisie Leidse regio 2027 - “Kwaliteiten versterken & krachten verenigen” vast te stellen  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Na vaststelling door de colleges op 5 juli 2016, is de concept-Toekomstvisie Leidse regio 

2027 “Kwaliteiten versterken & krachten verenigen”  naar de raden gestuurd, voor het 

geven van een zienswijze. In september 2016 hebben de gemeenteraden van Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude deze zienswijzen vastgesteld, 

waarna deze zijn verwerkt in de definitieve Toekomstvisie Leidse regio, die nu ter 

vaststelling wordt voorgelegd. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Medio oktober 2015 is gestart met het project Toekomstvisie Leidse regio 2027. De 

opdracht was om een gezamenlijke toekomstvisie op de Leidse regio te formuleren die 

richting geeft aan het bestuurlijk handelen in de regio en waarin de verbinding met de 

samenleving werd geconcretiseerd.  

 

Aanleiding voor het opstellen van deze visie is het feit dat in diverse toekomstvisies en 

coalitieakkoorden van deze vijf gemeenten de wens en het voornemen is benoemd om de 

samenwerking in de Leidse regio te verbeteren. 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 
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bereiken voor hun inwoners wanneer zij samen optrekken, en wanneer zij hun krachten 

verenigen met die van burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.  

 

Middels een traject waarbij raden, colleges en de ‘buitenwereld’ intensief betrokken zijn en 

hun inhoudelijke inbreng hebben kunnen leveren, is deze Toekomstvisie opgesteld, die de 

gezamenlijke ambitie voor de Leidse regio beschrijft. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 De Toekomstvisie Leidse regio heeft samenhang met alle beleidsvelden 

2 Beoogd effect 

Vaststelling van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 - “Kwaliteiten versterken & krachten 

verenigen”. 

 
3 Argumenten 

1.1. Het vaststellen van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 sluit aan bij de voornemens van de vijf 

gemeenten om de samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio te verbeteren 

 

In diverse toekomstvisies en coalitieakkoorden van de vijf gemeenten is de wens en het 

voornemen benoemd om de samenwerking in de Leidse regio te verbeteren. 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. De Toekomstvisie Leidse regio 2027 biedt een inhoudelijke basis 

voor een verbetering van de samenwerking in de Leidse regio.  

 

1.2. De Toekomstvisie Leidse regio is tot stand gekomen door middel van een zorgvuldig proces 

met betrokkenheid van allerlei partijen; en deze inbreng is zoveel mogelijk verwerkt in de 

definitieve versie van de Toekomstvisie Leidse regio   

 

Bij de totstandkoming van de concept Toekomstvisie Leidse regio 2027 is er met 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 
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etc. (zie tevens bijlage “Terugkoppeling Buitenwereld”). Ook zijn inwoners opgeroepen om via de 

website www.leidseregio2027.nl te reageren, zowel ten tijde van het proces om te komen tot een 

concept toekomstvisie als op de concept toekomstvisie zelf (van 7 juli tot eind september 2016).  

 

Het afgelopen jaar zijn ook de vijf gemeenteraden en vijf colleges door middel van diverse raads- 

en collegeconferenties intensief betrokken.   

Op 5 juli 2016 hebben de vijf colleges ingestemd met de concept Toekomstvisie Leidse regio en 

deze voor feedback / zienswijzen doorgeleid naar de gemeenteraden. Alle vijf de gemeenteraden 

hebben in de maand september van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun feedback te geven 

middels zienswijzen.  

 

De zienswijzen van de raden en de  inspraak die via de website is binnengekomen  is,  zijn  zoveel 

mogelijk verwerkt in de definitieve versie van de Toekomstvisie Leidse regio, die nu ter vaststelling 

voorligt. Voor een overzicht van de wijze van verwerking van de zienswijzen van de raden en de 

inspraak die via de website is binnengekomen, zie bijlage 3, “Toekomstvisie Leidse regio 2027 – 

versie met wijzigingen en aanvullingen n.a.v. zienswijzen raden en inspraak (september 2016)”. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

nvt 

 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Communicatie 

De vastgestelde Toekomstvisie Leidse  regio 2027 wordt zowel op de gemeentelijke websites als op 

de projectwebsite www.leidseregio2027.nl geplaatst en er zal ook via diverse lokale media worden 

gecommuniceerd. Inwoners, bedrijven en instellingen, alsmede de buurgemeenten en externe 

stakeholders, die een actieve bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de 

Toekomstvisie Leidse regio 2027 krijgen bovendien de vastgestelde Toekomstvisie Leidse regio 

toegestuurd. Daarnaast wordt er na vaststelling een publieksvriendelijke en communicatieve versie 

van de Toekomstvisie Leidse regio vervaardigd.  
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Burgerparticipatie 

Tijdens dit traject is er met 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”). Ook zijn 

inwoners opgeroepen om via de website www.leidseregio2027.nl te reageren, zowel ten tijde van 

het proces om te komen tot een concept toekomstvisie als op de concept toekomstvisie zelf (van 7 

juli tot eind september 2016).  

 

Vervolg 

Zoals vermeld op pagina 19 van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 gaan de vijf 

gemeentebesturen zich na vaststelling van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 buigen over de 

bestuurlijke vorm voor samenwerking. In hun zienswijzen hebben een aantal gemeenteraden al 

aandachtspunten meegegeven voor het vervolg (hierna: fase 2). De klankbordgroep heeft tijdens 

haar bijeenkomst van 5 oktober bovendien aangegeven een actieve  rol voor de gemeenteraden 

(en daarmee klankbordgroep) te zien voor fase 2, o.a. door het meegeven van kaders voor de 

opzet van fase 2. Tevens ziet de klankbordgroep voor fase 2 een actievere brugfunctie voor zichzelf  

richting de gemeenteraden. Per gemeenteraad kan worden bepaald of de huidige samenstelling 

van de klankbordgroep wordt gehandhaafd of dat er een andere / nieuwe samenstelling van de 

klankbordgroep gewenst is om voldoende representativiteit te hebben,  zodat de klankbordgroep 

goed in staat is haar brugfunctie en adviesrol te vervullen. De klankbordgroep heeft daarbij 

aangegeven het huidige aantal per gemeente, zijnde 3 á 4 raadsleden, het best werkbaar is en 

daarmee de voorkeur heeft.   

 
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 

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 na de vaststelling van de Toekomstvisie 

Leidse regio 2027 worden gestart. 
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8 Evaluatie 

nvt voor dit deel 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Toekomstvisie Leidse regio 2027 – “Kwaliteiten versterken &  krachten verenigen” -  
2. Terugkoppeling buitenwereld 
3. Toekomstvisie Leidse regio 2027 – versie met wijzigingen en aanvullingen n.a.v. zienswijzen 
raden en inspraak (september 2016) 

 


