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Visie Leiden en Regio 2019 
 

Samenvatting 
Leiden is, in het bijzonder als centrumstad, mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 

internationale vestigingsklimaat en de versterking van de economische structuur in de regio. 

Versterking van de Leidse regio, Holland Rijnland en het stedennetwerk in de Zuidelijke Randstad om 

gezamenlijk de grote strategische vraagstukken aan te pakken die cruciaal zijn voor een duurzame 

veerkrachtige stad, is daarbij de inzet.  

De houding in regionale samenwerking wordt gekenmerkt door de kernwoorden: welwillend, 

wederkerig en zakelijk. De gemeente Leiden wil de komende jaren inzetten op de volgende dossiers: 

-Leidse regio: samenwerking op operationeel gebied, zoals op het gebied van bedrijfsvoering, het 

sociaal domein en beheer. 

-Holland Rijnland/Hart van Holland: samenwerking op ruimtelijk structurerende verdeelvraagstukken. 

-Zuidelijke Randstad: samenwerking kenniseconomie, mobiliteit en verstedelijking. 

-Hollands Midden: samenwerking in het kader van veiligheid en crisisbeheersing (Veiligheidsregio), 

gezondheidszorg (GGD), milieu (Omgevingsdienst). 

 

 

 

 

Inleiding 
 

Leiden heeft behoefte aan een update van haar visie op de regio, op regionale opgaven en op 

regionale samenwerking. Het college wordt voortdurend geconfronteerd met vragen over haar koers 

in samenwerking. Deze notitie wil daarin helderheid bieden. De visie Leiden en Regio 2014 had de 

volgende hoofdlijn: versterk de samenwerking in de Leidse regio en met Katwijk en versterk de 

samenwerking in de Zuidelijke Randstad, bouw de strategische samenwerking (inhoudelijk) in 

Holland Rijnland af en verken de mogelijkheden tot samenwerking met de MRA. Deze opgave is 

sindsdien uitgevoerd: met de Leidse regio is een intensief traject gevoerd en een gezamenlijke 

toekomstvisie opgesteld maar was er geen draagvlak tot uitvoering daarvan; de strategische eenheid 

van Holland Rijnland is gehalveerd en de samenwerking in de Zuidelijke randstad is versterkt, o.a. in 

de deelname aan Economic Board Zuid-Holland (EBZ), Innovation Quarter (IQ), Alliantie met Delft, 

Verstedelijkingsalliantie, en de regionale Investeringsstrategie. De mogelijkheden voor 

samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn niet verkend. ["Leiden en Regio, 

nieuwe koers, nieuwe kracht” (2014)] 

 

Het doel van deze notitie is hernieuwde koersbepaling voor het optreden van de gemeente Leiden in 

de regio. Het biedt daarmee tevens helderheid aan regiogemeenten over de Leidse opstelling.  

Het doel van regionale samenwerking is voor Leiden altijd om bovenlokale, strategische, 

maatschappelijke vraagstukken op de juiste schaal bestuurskrachtig aan te kunnen pakken. Leiden 

weet zich daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stedelijke agglomeratie als geheel. 

Paragraaf 1 schetst de uitgangspunten voor de Leidse blik op de regio en op regionale samenwerking. 

In paragraaf 2 staan de grote en strategische opgaven genoemd die het Leidse belang overstijgen en 

http://www.oxenaer.nl/assets/656_mfu540d754f194fc.pdf
http://www.oxenaer.nl/assets/656_mfu540d754f194fc.pdf


Visienota Leiden en Regio 2019 
3 

om een regionale aanpak vragen. Paragraaf 3 beschrijft kort de ontwikkelingen op de verschillende 

niveaus van regionale samenwerking: Leidse regio, Hart van Holland, Holland Rijnland, Hollands 

Midden, Zuidelijke Randstad. Tevens wordt in deze paragraaf de koers voor de nabije toekomst 

bepaald.  

 

Definities.  

In deze notitie worden verschillende regiodefinities gebruikt. Niet elke lezer zal meteen helder 

hebben wat het onderscheid is tussen de verschillende benamingen. Om enige orde te scheppen, 

volgt hier een korte duiding van de meest gebruikte regiobenamingen: 

Leidse regio: dit zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 

Soms ook benoemd als kennisregio Leiden. 

Holland Rijnland: hiermee wordt het geografische gebied geduid van dertien gemeenten. Dat zijn de 

vijf uit de Leidse regio, drie van de Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) 

en de vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Katwijk). 

De benaming Holland Rijnland wordt gebruikt voor zowel het geografische gebied, de 

gemeenschappelijke regeling waarin deze gemeenten samenwerken, als de organisatie die het 

ondersteunt. 

Hart van Holland: Onder deze naam werken tien gemeenten samen aan een agenda voor een 

regionale structuurvisie. Dit zijn de vijf gemeenten van de Leidse regio, Wassenaar, Katwijk, 

Noordwijk, Teylingen en Kaag en Braassem. 

Hollands Midden: deze regio wordt gevormd door alle gemeenten in Holland Rijnland, plus vijf 

gemeenten van de regio Gouda. Hollands Midden is een wettelijk ingestelde schaal voor taken op het 

gebeid van veiligheid en crisisbeheersing (Veiligheidsregio) en gezondheidszorg (RDOG/GGD). 

Zuidelijke Randstad: Hiermee wordt de samenwerking tussen de grote steden in Zuid-Holland 

bedoeld. In het bijzonder zijn dat naast Leiden, Den Haag, Rotterdam Delft en Dordrecht (ook wel 

vertegenwoordigd als ‘de Drechtsteden’). De provincie Zuid-Holland is eveneens partner, alsook de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor het economisch domein aangevuld met de 

universiteiten en academische ziekenhuizen en grote bedrijven (triple helix samenwerking) 

 

Regionale samenwerking. Met regionale samenwerking bedoelen we vooral duurzame 

samenwerkingsverbanden waarin we met meerdere gemeenten langdurig samenwerken aan een 

specifiek doel, opgave of op een specifiek werkterrein. Daarnaast bestaan allerlei bilaterale vormen 

van samenwerking of overleg met een incidenteel karakter. Hoewel dit ook vormen van regionale 

samenwerking zijn, beperkt deze notitie zich tot de duurzame samenwerkingsverbanden.  

 

 

1. Uitgangspunten regionale samenwerking 
 

Samenwerking als middel. Regionale samenwerking dient eraan bij te dragen dat de regio en de stad 

sterker worden, dat de bovenlokale en bovenregionale opgaven op een bestuurskrachtige wijze 

worden aangepakt.  

 

Verantwoordelijke centrumstad. Leiden heeft niet alleen een centrumfunctie zoals in voorzieningen 

op alle maatschappelijke domeinen of ten behoeve van financiering van regionale opgaven, maar ook 

een centrumrol in de betekenis van richtinggever of trekker van ontwikkelingen. In de notitie Leiden 
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en Regio van 2014 is dit uitvoerig uiteengezet. Hierin verandert niets. Gemeenten in de regio 

verwachten van Leiden een voortrekkersrol op allerlei terreinen. In de achterliggende jaren is dat 

waargemaakt in bijvoorbeeld de pioniersrol in het maken van een regionale omgevingsvisie. Het gaat 

er naast het pakken van een rol ook om dat dit door anderen gegund wordt. Leiden kan een 

betekenisvol ontwikkelperspectief bieden dat naar haar oordeel cruciaal is om de positie van de regio 

als sterke en aantrekkelijke kennisregio duurzaam te borgen. 

 

Houding: Welwillend, wederkerig en zakelijk. Het college van BenW heeft kort na haar installatie 

gereflecteerd op de stand van zaken in regionale samenwerking. Deze stand van zaken is in paragraaf 

3 onder woorden gebracht. Het college heeft aangegeven dat de volgende drie begrippen leidend 

zijn in de opstelling in de regio, in het bijzonder in de Leidse regio: welwillend, wederkerig en zakelijk. 

Een korte toelichting: 

Welwillend. Leiden voelt zich als centrumstad bijzonder verantwoordelijk voor goede regionale 

verhoudingen en samenwerking. Onze basishouding is dat over elke vorm van samenwerking te 

spreken is. Doel is dat het bijdraagt aan het aanpakken van gezamenlijke vraagstukken en aanin lijn 

versterking van de kennisregio.  

Wederkerig. Een tweede uitgangspunt is wederkerigheid. Hiermee wordt zowel bedoeld dat 

samenwerking voor alle partijen meerwaarde moet hebben als dat partners evenredig investeren.  

Zakelijk. Dit derde uitgangspunt heeft vooral betrekking op operationele samenwerking. Wanneer 

Leiden diensten levert aan regiogemeenten wordt dit gedaan tegen een kostendekkende vergoeding 

en op een wijze die in lijn is met de Leidse werkwijze.  

 

Hoofdstructuur vier lagen LR- HR- ZR - HM. Reeds in de Leidse visie op de regio van 2009 

(Bonbonnotitie) is een hoofdstructuur voor regionale samenwerking geïntroduceerd. In de visie 

Leiden en Regio van 2014 (duplonotitie) is dit herhaald: De Leidse regio (LR) voor operationele 

samenwerking, Holland Rijnland (HR) als schaal voor strategische samenwerking en de Zuidelijke 

Randstad (ZR) voor krachtenbundeling van steden. Hollands Midden (HM) tenslotte, de schaal van 

Holland Rijnland plus de Goudse regio, is het niveau van de grote, wettelijk opgelegde regelingen als 

Veiligheidsregio en RDOG.   

 

Samenwerkingsverbanden zouden bij voorkeur op één van deze schaalniveaus moeten worden 

ingericht. Of er anders naar toe groeien. De reden is dat wanneer zoveel mogelijk onderwerpen op 

eenzelfde schaal worden belegd, de integrale afstemming veel vanzelfsprekender zou worden. Deze 

schaalniveaus hebben nog weinig aan kracht ingeboet, hoewel in de praktijk deze grenzen niet 

gehandhaafd zijn.  

De Leidse regio van vijf gemeenten is te beschouwen als een logische eenheid met potentie voor een 

gezamenlijke toekomst, Holland Rijnland/ Hart van Holland is de zone tussen de metropoolregio’s en 

het stedennetwerk in met name de Zuidelijke Randstad is een netwerk waarmee intensief wordt 

samengewerkt op zeer belangrijke economische dossiers.  

 

Opgavegericht. Sommige bovenlokale opgaven vragen om een andere, meer flexibele 

organisatievorm dan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling. Opgavegericht werken rond 

regionale vraagstukken kan dus betekenen dat een andere samenstelling van partners nodig is voor 

een adequate aanpak van een maatschappelijke opgave. Diverse opgaven zoals in de volgende 

paragraaf verwoord, vragen om deze flexibiliteit.  
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2. Opgaven van kennisregio Leiden: borgen verantwoorde schaalsprong 
 

Het zijn altijd de opgaven die centraal staan. Deze opgaven komen voort uit de visie die we samen 

hebben op de toestand van de stad voor onze inwoners en de gewenste ontwikkelingsrichting. We 

kijken naar de brede stedelijke agglomeratie, de kennisregio Leiden, bestaande uit meerdere 

zelfstandige gemeenten.  

 

 

2.1 De grote strategische, bovenlokale opgaven van Leiden en regio 

 

Versterking internationaal vestigingsklimaat Onderscheidend van onze kennisregio binnen het 

grotere geheel van Nederland in het algemeen is het internationale profiel en positie. De 

kennisinstituten vormen de basis voor dit internationale profiel en het wordt versterkt door 

economische en culturele spin-off: hoogwaardige kennisgedreven bedrijvigheid en een keur aan 

musea, festivals en kunst. Direct hiermee samenhangend is de hoge woonaantrekkelijkheid van de 

regio, vanwege diversiteit aan woningen en een rijk palet aan landschappelijke waarden, met in het 

bijzonder de ligging aan zee en de open landschappen in de directe nabijheid. Al deze elementen 

hangen samen en dienen gelijkmatig versterkt te worden. De strategische en regionale opgave is dan 

ook om juist dat internationaal onderscheidende karakter te versterken. 

 

Economische structuurversterking. De economische dragers die samenhangen met de internationale 

aantrekkelijkheid zijn de kenniseconomische clusters, waarbij bio- en lifescience en health het meest 

in het oog springend is. Een ander belangrijk technologisch cluster in de kennisregio is de 

spacetechnologie, waaronder aardobservatie. De strategische opgave is de economische structuur te 

versterken door de diversiteit in economische dragers te vergroten, de bestaande clusters te 

versterken en uit te bouwen en nieuwe innovatieve en kennisgedreven business ruimte te geven. 

 

Paradigmashift stedelijke groei. De kennisregio Leiden heeft in het achterliggende decennium een 

groeisprong gemaakt. Ondanks de economische crisis is sprake geweest van een forse groei: aantal 

inwoners, arbeidsplaatsen, museumbezoek, conferenties, studenten, internationals en toeristen is 

fors toegenomen. De opgave voor verduurzaming en verstedelijking is enorm. Dit is een regio-opgave 

en -verantwoordelijkheid. Het denken vanuit de schaal van de kennisregio is er echter nog maar 

nauwelijks, terwijl een volgende ontwikkelstap gemaakt wordt: nieuwe grote instituten en bedrijven 

vestigen zich in Leiden en regiogemeenten, grote congressen komen naar de stad, Leiden bereikt 

allerlei wenselijke top-5 lijstjes. 

 

Het toenemen van massa vraagt om een paradigmashift: het vraagt om een transitie van traditionele 

stedelijke ontwikkeling naar grootstedelijke ontwikkeling. Allerlei systemen maken een ‘sprong’: het 

mobiliteitssysteem, het energiesysteem en het stedelijk beheersysteem. Om te voorkomen dat de 

stad een yuppenstad wordt, is het blijvend toevoegen van woningen noodzakelijk. Binnenstedelijk 

bouwen in robuuste massa’s en op duurzame wijze vraagt een andere manier van stedelijke 

ontwikkeling. Hoe blijft de stad veerkrachtig en leefbaar?  
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2.1.1 Drie Vlaggenschepen 

Leiden kent drie gebieden in de stad die beeldbepalend zijn voor haar internationaal profiel en 

waarvan functie en ontwikkeling nauw met elkaar samenhangen: het Leiden Bio Science Park, de 

Binnenstadscampus en het Centraal Station en omgeving. Het imago en beeld van Leiden en de 

kennisregio in de nabije toekomst zal worden bepaald door de ontwikkeling van deze 

vlaggenschepen. Dat is geen opgave van Leiden alleen, maar van de hele kennisregio en is van 

nationaal en internationaal belang.  

 

Leiden Bio Science Park. Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is één van de economische 

topprioriteiten, nodig om (inter)nationaal concurrerend te blijven, en daarom van nationaal belang. 

Hoewel de Leidse campus als volwassen wordt beschouwd, is deze nooit af. Het ecosysteem op het 

park vraagt om zorgvuldige ontwikkeling van al die elementen die het park uniek maken en een 

sterke onderlinge samenhang kennen: kennisdragers zoals universiteit, LUMC en kennisinstituten, 

faciliteiten voor start-ups, doorgroeimogelijkheden, trainingsfaciliteiten en laboratoria, 

uitbreidingsmogelijkheden bestaande bedrijven en vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

Het LBSP ontwikkelt zich naar een Innovation District waar wonen, werken en voorzieningen in een 

grotere dichtheid worden gerealiseerd. 

 

Campus Binnenstad. Zowel de goed geconserveerde historische binnenstad als de belangrijkste 

kennisdrager, de universiteit Leiden bepalen het beeld van de binnenstad die in feite als één grote 

campus of innovation district functioneert, met academische hotspots rond Humanities en 

Rapenburg/KOG. Vrijwel alle grote musea zijn voortbrengselen van de academie en trekken vanwege 

hun collectie en exposities veel onderzoekers en grote aantallen toeristen naar de stad. De 

levendigheid in de binnenstad leunt sterk op de aanwezige studentenpopulatie, met een hoge 

organisatiegraad in verenigingen. Grote opgave voor de nabije toekomst is de ontwikkeling van een 

nieuwe Humanities Campus in het gebied Witte Singel-Doelencomplex. Meer business en massa 

helpt om het profiel van kennisregio te versterken. 

 

Stationsgebied Leiden Centraal. Leiden Centraal is het zesde station van Nederland, hetgeen past bij 

de omvang van het stedelijk gebied. De ontwikkeling van het station is achtergebleven bij de 

ontwikkeling van de stad en dient ontwikkeld te worden tot een OV-terminal of mobiliteitshub die 

past bij een randstedelijk knooppunt als Leiden en een optimale integratie toont van alle 

vervoersmodaliteiten: trein, bus, fiets, taxi, auto. Deze mobiliteitsfunctie vormt de hoofdfunctie van 

het gebied, hoewel er meer belangrijke functies te onderscheiden zijn. Complexe opgave hierbij is de 

realisatie van voldoende ruimte voor fietsparkeren. Deze spoorzone is voor de regio de belangrijkste 

plek voor ruimtelijke ontwikkelingen en is als kantoorlocatie in de regionale kantorenvisie 

gepositioneerd. De wens om van deze zone de duurzaamste kilometer van Nederland te maken, 

versterkt het ambitieuze karakter van deze plek, omdat vestiging nabij een OV-knooppunt het 

autoverkeer beperkt. 

 

 

2.1.2 Strategische opgaven 

In de tweede plaats kunnen we strategische dossiers onderscheiden, die specifieke aandacht 

vereisen gezien hun belang, impact of complexiteit. Ook deze dossiers hangen samen met de 

schaalsprong die de kennisregio maakt en de systeemsprong die dit vereist.  
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Verstedelijking/ woningbouwopgave. De opgave voor Leiden alleen is om 8.500 woningen 

binnenstedelijk te realiseren in de periode tot 2030. De opgave voor de regio Holland Rijnland is 

30.000 woningen, waarvan 5.000 op uitleglocatie Valkenburg. Het merendeel dient in dit stedelijk 

gebied gerealiseerd te worden. Deze opgave gaat alle gemeenten aan. 

 

Mobiliteit. Station Leiden Centraal is weliswaar het hart van het regionale mobiliteitssysteem, de 

sterk verstedelijkende regio vraagt om een nieuw mobiliteitssysteem dat past bij de 

vervoerswaarden. De wens om een duurzamer, energieneutraler, flexibeler systeem te bouwen 

vraagt majeure investeringen die het vermogen van stad en regio te boven gaan. Het terugdringen 

van autoverkeer uit de binnenstad vraagt om nieuwe concepten voor stadsdistributie, 

ketenmobiliteit, betere faciliteiten voor de fiets, OV-concepten en nieuwe ontwikkelingen als 

Mobility as a Service (MaaS).  

 

Locatie Valkenburg. Belangrijke bijdrage aan de regio ter versterking van het internationaal 

vestigingsklimaat. Van groot belang voor o.a. woningbouw en de ontwikkeling van ‘Unmanned 

Valley‘. Bebouwing van Valkenburg draagt in belangrijke mate bij aan het verminderen van de 

woningnood in de Leidse regio. Een goede inpassing van een drone-testcentrum kan bijdragen aan 

de high-tech-sector in de regio. Deze opgave is niet alleen voor Katwijk van groot belang, maar zeker 

ook voor Leiden en Oegstgeest en indirect voor de Leidse regio als geheel. 

 

Energietransitie/ Warmterotonde. De opgave om tot een andere energievoorziening te komen is 

een nationale. Bijzonder echter voor Leiden en Leidse regio is de mogelijke aanleg van de 

warmterotonde vanuit de haven van Rotterdam, via Zoetermeer en Zoeterwoude naar Leiden en 

regio.  

 

Ontwikkeling Space Cluster. De ruimtevaartsector is groot en belangrijk in de regio en bovendien 

van nationaal en Europees belang. Naast Leiden zijn vooral Noordwijk en de provincie Zuid-Holland 

partner, maar ook Oegstgeest, Delft en Den Haag hebben grote betrokkenheid bij dit thema. De 

potentie van met name aardobservatie is groot voor wat betreft valorisatie in business. Het is 

wenselijk dat een vorm van sectorbrede, tripartiete, clusterorganisatie wordt ingericht die sturing 

kan geven aan de economische structuurversterking.  

 

Human Capital agenda. In heel Zuid-Holland zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor 

alle niveaus, en in het bijzonder voor de topsectoren. De beschikbaarheid van gekwalificeerd 

personeel is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en instellingen en raakt de 

economische structuur van de regio. Dit onderwerp raakt ook onderwijsbeleid. Dit vraagstuk staat 

reeds geagendeerd op de schaal van zowel de Leidse regio, Holland Rijnland als de Zuidelijke 

Randstad (Economic Board Zuid-Holland).  

 

Inclusieve regio. Het streven om een inclusieve stad te zijn is een opgave voor het gehele stedelijke 

gebied van de regio. Gelijke kansen en toegang tot voorzieningen vraagt om een regionale aanpak. 

Immers, veel voorzieningen werken regionaal. Op de gebieden van werk en integratie, opvang 

asielzoekers, jeugd- en onderwijsbeleid, sport en bewegen, maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp zijn veel samenwerkingskansen die leiden tot een betere dienstverlening. 
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Internationalisering. De Kennisregio Leiden is een internationale regio. Belangrijke voorzieningen die 

dit internationale profiel ondersteunen kunnen beter gezamenlijk worden opgepakt, zoals het 

Expatcenter, internationale scholen, short-stay mogelijkheden, huisvesting expats, en andere 

structuurversterkende interventies.  

 

2.1.3 Bovenlokale opgaven 

In de derde plaats kunnen bovenlokale opgaven worden gedefinieerd. Dit zijn opgaven die alle 

(regio)gemeenten gemeenschappelijk hebben en die ook beter maar samen kunnen worden 

opgepakt. Of het zijn opgaven die zich logischerwijze op een specifieke schaal voordoen danwel 

waarvan de provincie vraagt om ons op een bepaalde schaal te organiseren. Deze opgaven zijn dus 

niet persé onderscheidend of heel bepalend voor de ontwikkeling van de regio.  

Een groot deel van de Holland Rijnland-agenda is gevuld met dergelijke onderwerpen, zoals zware en 

dure vormen van jeugdhulp en regionale afstemming, groenstrategie, bedrijventerreinenstrategie, 

kantorenstrategie, leerplichthandhaving, regiotaxi en woonruimteverdeling. Nieuwe thema’s kunnen 

zijn: verduurzaming, klimaatadaptatie, biodiversiteit, en digitalisering. 

 

 

2.2 Waardengedreven aanpak 

 

Ook al zijn de hiervoor vermelde opgaven niet allen nieuw, de wijze waarop hieraan invulling wordt 

gegeven zal dat wel zijn. Meer dan voorheen zullen de duurzaamheidsopgaven, energietransitie, 

klimaatadaptatie & vergroening en circulariteit de opgaven een specifieke inkleuring geven. Het doel 

van deze waardengedreven aanpak is robuustheid en veerkracht van de stedelijke regio te borgen. 

Wanneer alles ‘meer’ wordt, kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. energietransitie, 

klimaatadaptatie & vergroening en circulariteit zijn derhalve opgaven die gerealiseerd worden in de 

manier waarop de grote en strategische opgaven ingevuld worden. Deze waarden zijn 

vanzelfsprekend ook van toepassing op kleine en lokale opgaven. 

Daarnaast moet oog worden gehouden voor de neveneffecten van groei. De wil om een inclusieve 

regio te zijn, waar iedereen mee kan doen aan de breedte van het sociaal-maatschappelijk verkeer, 

zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft, betekent ook dat deze opgaven tijdig onderkent en 

er gezamenlijk op geanticipeerd moet worden. 

 

 

 

3.Ontwikkelingen 2014-2019 en koers 2019-2022 
 

Sinds 2014 is veel energie gestoken in samenwerking binnen de Leidse regio. Dit heeft veel 

opgeleverd, vooral inzichten in en kennis van regionale opgaven, maar er moet nog veel gebeuren in 

samenwerking om optimale resultaten te krijgen (par. 3.1). In de grotere regio zijn ook 

ontwikkelingen geweest, zoals het ontstaan van Hart van Holland en in 2019 wil Holland Rijnland een 

nieuwe inhoudelijke agenda vaststellen (par. 3.2). In de zuidelijke Randstad is de samenwerking 

geïntensiveerd en is een regionale investeringsstrategie vastgesteld (par.3.3). 
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3.1 Ontwikkelingen in Leidse regio 

 

Toekomstvisie Leidse regio 2027 

De voor Leiden belangrijkste koerswijziging in 2014 was de nadrukkelijke focus op versterking van de 

samenwerking in de Leidse regio. Deze denkrichting bleek ook bij onze partners op steun te kunnen 

rekenen. Oegstgeest en Leiderdorp waren eveneens sterk voorstander van intensivering van deze 

samenwerking. Na diverse collegeconferenties leidde dat tot het project “Toekomstvisie Leidse regio 

2027” met een aparte projectorganisatie en stuurgroep onder leiding van Elco Brinkman. De raden 

organiseerden zich eveneens in een klankbordgroep. In november 2016 werd de gezamenlijke 

visienota “Kwaliteiten versterken en krachten verenigen” door alle raden vastgesteld. Deze is te 

vinden op www.leidseregio2027.nl.   

 

De praktijk bleek echter weerbarstiger. Om van visie naar uitvoering te komen, is het noodzakelijk 

dat afspraken worden gemaakt over de (besluitvormings)structuur van de samenwerking. De regio 

kwam daar niet uit. In een brief van 4 juli 2017 aan de raad (Z/17/455361) heeft het college van 

BenW een uitvoerige beschrijving gegeven van alle inspanningen die gedaan zijn om tot een 

structuur te komen. Het project Toekomstvisie 2027 heeft wel geleid tot beter zicht op elkaars 

opgaven, maar heeft geen gevolgen gehad voor een gezamenlijke aanpak van de grote 

maatschappelijke en beleidsopgaven. 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben vier gemeenten in hun collegeakkoord zinsneden 

opgenomen die de zelfstandigheid van de eigen gemeente bevestigen. Wel heeft Leiderdorp 

aangegeven in 2020 een onderzoek te laten doen naar de gevolgen van fusie. Leiden is nog altijd 

voorstander van fusie en zou dit graag onderzocht zien. De verwachting is dat dit tot beter beleid en 

betere aanpak van maatschappelijke vraagstukken zal leiden. Samenwerking, zeker in lichte vorm, is 

geen werkelijk alternatief om de grote vraagstukken te realiseren, omdat het dan aan bestuurskracht 

ontbreekt en leidt tot te veel ambtelijke en bestuurlijke ‘drukte’.  

 

Alle producten (onderzoeken, presentaties, bijeenkomsten e.d.) van het project Toekomstvisie Leidse 

regio 2017 zijn raadpleegbaar op de website www.leidseregio2027.nl 

 

Voorschoten 

Bij de opstelling van de Toekomstvisie 2027 deed Voorschoten weliswaar mee, maar met enige 

afstand. De verbondenheid met Wassenaar in de Duivenvoorde-organisatie en maatschappelijke 

verbondenheid met de Leidse regio zorgde in Voorschoten voor een spagaat. Na de gemeenteraads-

verkiezingen 2018 heeft Voorschoten echter haar koers herzien, en bepaald dat men voluit kiest voor 

samenwerking met de Leidse regio. Leiden heeft altijd het standpunt ingenomen dat een Leidse regio 

zonder Voorschoten een onvolmaakte regio is. De nieuwe koers is goed nieuws. Het enthousiasme 

van Voorschoten kan een stimulerend effect hebben op de samenwerking in de Leidse regio. In juli 

2019 heeft Berenschot in opdracht van Voorschoten een rapport opgeleverd met varianten van 

organisatorische inbedding bij focus van Voorschoten op de Leidse regio. (Rapport “Regionaal 

organiseren vanuit de publieke waarde van Voorschoten”, 5 juli 2019). Kern van het advies is om 

stapsgewijs versterking van de beleidsvoerende en uitvoerende kracht te zoeken in samenwerking 

met de Leidse regio in het algemeen en Leiden in het bijzonder. Bij het opstellen van deze visienota 

heeft nog geen debat over het rapport plaatsgevonden.  

http://www.leidseregio2027.nl/
http://www.leidseregio2027.nl/
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Servicepunt71 

Het samenwerkingsverband Servicepunt71 bestaat sinds 2012 en heeft de gemeenten Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude als eigenaren. Deze gemeenschappelijke regeling voert voor 

en namens deze gemeenten bedrijfsvoeringstaken uit. We waarderen de samenwerking die hierdoor 

tussen deze vier gemeenten ontstaat en steunen de doorontwikkeling die het Servicepunt71 als ‘ons 

aller bedrijfsvoeringsafdeling’ maakt. Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat het nu en dan 

ingewikkeld is om gezamenlijkheid te vinden in het kwaliteits- en ambitieniveau wat we van het 

Servicepunt71 vragen. Dit is het logische gevolg van het feit dat we als gemeenten sterk verschillen 

qua omvang, beschikbare financiële middelen en gemeentelijke behoeften en ambities.  Voor Leiden 

is belangrijk om bij het aangaan van nieuwe operationele samenwerkingsverbanden goed na te gaan 

of de Leidse ambities ermee kunnen worden geborgd.  

 

Sociaal domein 

In de achterliggende jaren is het inzicht ontstaan dat de samenwerking rondom onderdelen van  

jeugdhulp, maatschappelijke opvang  en WMO beter op de schaal van de Leidse regio kan worden 

ingericht. Jeugdhulp en maatschappelijke opvang waren georganiseerd op Holland Rijnland schaal. 

Sinds 2018 heeft Leiden het initiatief genomen om de operationele kant van deze thema’s op Leidse 

regio-schaal te organiseren, hetgeen inmiddels brede steun heeft bij deze buurgemeenten. Ook 

Voorschoten, die deze opgaven in de Haaglandenregio had belegd, zoekt naar aansluiting in de 

Leidse regio. Deze ontwikkeling sluit aan op langer bestaande samenwerking zoals rondom het 

integratiebedrijf DZB en de samenwerking Werk en Inkomen tussen Leiden en Leiderdorp. Overigens 

blijven sommige onderdelen van het beleidsterrein, zoals gezamenlijke beleidsontwikkeling, 

kennisverwerving en lobby, wel op de Holland Rijnland schaal georganiseerd. 

De operationele samenwerking op het sociaal domein sluit goed aan bij de ervaren werkelijkheid dat 

de Leidse regio één samenhangende sociaal-maatschappelijke structuur kent. Dit blijkt ook op het 

terrein van gezondheid, vitaliteit en voorzieningen, reeds genoemd in de Toekomstvisie 2027. 

Derhalve kan de komende jaren ingezet worden op het versterken van samenwerking voor een 

inclusieve regio, zowel op de schaal van de Leidse regio als binnen Holland Rijnland. 

 

Economie071 

Het samenwerkingsverband Economie071 is om twee redenen een afwijking van het reguliere 

patroon van samenwerking in de Leidse regio. In de eerste plaats omdat naast de reguliere Leidse 

regio-partners ook Katwijk deelneemt. In de tweede plaats omdat het een triple-helix-samenwerking 

betreft: naast overheden participeren bedrijven en onderwijsinstellingen. In en door het 

samenwerkingsverband wordt een groot aantal praktische projecten uitgevoerd gericht op 

versterking van het lokale ondernemerschap en human capital. Zie www.economie071.nl voor de 

actuele agenda. Welbeschouwd is het een mooi voorbeeld van operationele samenwerking ter 

versterking van het lokale economische beleid. 

 

Groen – Leidse Ommelanden 

Een tweede samenwerkingsverband dat afwijkt van het reguliere patroon is de groensamenwerking 

Leidse Ommelanden. Naast de Leidse regio-partners nemen Teylingen en Kaag en Braassem deel. Dit 

samenwerkingsverband hangt samen met de groenstrategie van Holland Rijnland. Het vormt het 

uitvoeringsvehikel van het Uitvoeringsprogramma Groen Holland Rijnland en bestaat gedurende de 

http://www.economie071.nl/
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looptijd van dit programma met als doel regionale financiering voor lokale projecten te regelen en te 

zorgen dat projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 

Beheer 

Op het gebied van beheer openbare ruimte wordt veel in bilateraal verband samengewerkt, waarbij 

Leiden diensten verricht voor haar buren. Voor Leiderdorp wordt de inzameling van glas papier en 

kunststof gedaan. Voor Oegstgeest verzorgt Leiden de inzameling van huishoudelijk afval en GFT, glas 

en papier. Voor Zoeterwoude huishoudelijk afval, GFT, PMD, glas en grof vuil. Verder vindt 

samenwerking plaats rond het Integraal Waterketenplan, waaraan naast de gemeenten van de 

Leidse regio ook Wassenaar, Dunea, Oasen en het Hoogheemraadschap deelnemen. 

 

➔ Koers Leiden 

Leidse regio. Ook al heeft het samenwerkingstraject rondom de toekomstvisie 2027 geen vervolg 

gekregen, het heeft wel geleerd dat de samenhang en wederzijdse oriëntatie groot is. Recent 

onderzoek van Tordoir1 laat de sterke interactie tussen mensen en bewegingen van mensen in de 

regio scherp zien: deze regio fungeert als één stad. Leiden blijft voorstander van (onderzoek naar) 

fusie als beste ontwikkelingsperspectief. Wanneer er alsnog toegewerkt gaat worden naar één 

gemeente of als specifieke diensten worden samengevoegd, is dit de meest aangewezen schaal. Toch 

is deze schaal voor allerlei ruimtelijke verdeelvraagstukken niet de meest optimale schaal. Daarvoor 

is Holland Rijnland of Hart van Holland een beter niveau. Operationalisering hiervan op lokale schaal 

kan afstemming tussen partners Leidse regio nodig hebben. De Leidse regio is geschikt voor 

operationale samenwerking ter versterking van de inclusieve regio (sturing op  wmo, bijstandswet, 

maatschappelijke opvang en jeugdhulp), beheerstaken en voor bedrijfsvoering. 

 

Ten aanzien van operationele samenwerking, zoals het uitvoeren van diensten of taken voert Leiden 

geen (pro)actieve agenda. Het is te verwachten dat buurgemeenten in de nabije toekomst een 

beroep doen op Leiden om taken voor hen uit te voeren. Dat is niet zo snel in het directe belang van 

Leiden. Toch kan er, onder andere gezien de verantwoordelijkheid als centrumstad, reden zijn om 

mee te werken. Het bepaalde onder wederkerigheid en zakelijkheid is dan wel een belangrijke 

wegingsfactor. Het inrichten van een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam heeft geen 

voorkeur, gezien de gebrekkige democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de 

bestuurlijke drukte met veelal moeizame besluitvorming.  

 

 

3.2 Ontwikkelingen in Holland Rijnland (Stedelijke regio en ommeland) 

 

Holland Rijnland is het gebied tussen de metropoolregio’s Amsterdam enerzijds en Rotterdam-Den 

Haag anderzijds. Holland Rijnland is ook het samenwerkingsverband van de 13 gemeenten in de 

Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek.  

 

In de visienota Leiden en Regio uit 2014 is gesteld dat vergaande reductie van dit 

samenwerkingsverband gewenst is. Dat is ook uitgevoerd. Door het schrappen van ambities en taken 

is de financiële omvang stapsgewijze met 25% gereduceerd in 2017. Omdat de uitvoeringsdiensten 

 
1 Tordoir. onderzoeksrapport "Zuid-Hollandse netwerken: analyse van ruimtelijke interactie tussen gemeenten 
en kernen". April 2017 
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intact bleven, betekende dit een halvering van de strategische eenheid, een inhoudelijke 

verschuiving naar het sociaal domein en het vergaand schrappen van visievorming op de terreinen 

ruimtelijke ordening, natuur en landschap en mobiliteit.  

 

Het vervallen van de opgave om een ruimtelijke structuurvisie te maken, leidde na verloop van tijd 

tot de oprichting van Hart van Holland. In eerste instantie bedoeld als een aanpak om tot een Leidse 

structuurvisie te komen, maar al snel een door veel gemeenten gedragen samenwerking bedoeld om 

een nieuwe regionale omgevingsvisie op te stellen. De deelnemende gemeenten hebben een hoge 

waardering voor dit samenwerkingsverband. 

 

Holland Rijnland in 2019. 

Driekwart van de organisatie en financieel beslag van Holland Rijnland zit in operationele diensten: 

het Regionaal Bureau Leerplicht, woonruimteverdeling, regiotaxi en volwasseneducatie. De 

operationele diensten functioneren goed en binnen hun financiële ruimte. De meeste politieke en 

bestuurlijke aandacht gaat uit naar de strategische agenda. En dat is logisch, aangezien daarin echt 

strategische, en dus politiek-bestuurlijke, discussies (kunnen) plaatsvinden.  

 

De taakreductie van de achterliggende jaren heeft ertoe geleid dat Holland Rijnland minder zichtbaar 

was in de regio. Aan de inhoudelijke agenda van 2016 is beperkt invulling gegeven. Tegelijkertijd zijn 

sommige dossiers juist veel groter geworden dan verwacht, zoals de energietransitie en het regionale 

energieakkoord.  Een ander succesvol instrument is het cofinancieringsfonds, waarmee regionale 

gelden snel kunnen worden aangewend om kansrijke en waardevolle initiatieven die bijdragen aan 

de economische ontwikkeling, te ondersteunen. 

 

Nieuwe agenda. In 2019 wordt de nieuwe inhoudelijke agenda van Holland Rijnland bepaald. 

Doordat de Leidse regio de sturing op jeugdhulp voor haar inwoners naar zich toetrekt, is dat geen 

opgave van Holland Rijnland meer. De uitvoering van de inkoopstrategie blijft wel op de schaal van  

Holland Rijnland belegd. De organisatie van maatschappelijke opvang is afhankelijk van wetgeving. 

Mogelijk kunnen onderdelen van deze taken in worden belegd. Voor het domein arbeidsmarkt 

bestaat het Werkbedrijf, een bestuurlijk overleg Werk waarbij UWV en sociale partners zijn 

aangesloten. Leiden is als centrumgemeente voorzitter van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland en 

wordt daarbij ondersteund door medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. 

Het is wenselijk dat voor mobiliteit een nieuwe regionale visie wordt gemaakt, passend bij de 

groeiende kennisregio, met meer dan voorheen oog voor ketenmobiliteit, duurzaamheid en nieuwe 

vervoersconcepten. Het Groenfonds nadert het einde van zijn looptijd, maar is nog niet uitgeput. 

Verlenging van de looptijd maakt realisatie van meer groenprojecten mogelijk. Voor het gebied 

Holland Rijnland dient een Regionale Energie Strategie (RES) te worden opgesteld. Het is logisch dat 

het samenwerkingsverband Holland Rijnland het podium is waarom de gemeenten zich organiseren, 

aansluitend bij het bestaande energieakkoord in de regio. 

Een dilemma is het maken van ruimtelijke, integrale keuzen. Negen van de dertien gemeenten in 

Holland Rijnland hebben jaren energie gestoken in Hart van Holland en gezamenlijk kaartbeelden 

gemaakt, onderzoek gedaan en perspectieven uitgewerkt. Toch zijn er een aantal thema’s waarvoor 

de Holland Rijnland-tafel de aangewezen plek is om knopen over door te hakken: bedrijventerreinen, 

woningbouwlocaties, locaties voor energieopwekking.  
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Strategische positionering. Holland Rijnland heeft als samenwerkingsverband onder andere ten doel 

de strategische positie van de regio ten opzichte van andere grote spelers te versterken. 

Regiobestuurders treden namens het collectief op om belangen te behartigen. In de vorige visienota 

Leiden en Regio 2014 is het uitgangspunt opgenomen dat Leiden veel meer zelf acte de présence 

dient te geven op de bestuurlijke podia in de Zuidelijke Randstad. Hetzij naast Holland Rijnland, dan 

wel zelfstandig. Omgekeerd zou Leiden vaker namens de regio kunnen optreden in contacten met 

provincie, ministeries e.d. Dat vereist wel meer afstemming over gezamenlijke agenda’s.  

 

Hart van Holland in 2019 

Het samenwerkingsverband Hart van Holland is een succesvolle gebleken. De tien gemeenten 

(waarvan Wassenaar niet tot Holland Rijnland behoort) hebben een regionale agenda opgesteld, die 

in alle gemeenten is vastgesteld. De grote opgaven die bepalend zijn voor het landschap en de 

ruimtelijke inrichting van de toekomst zijn benoemd. De concurrende claims op ruimte van 

woningbouw, klimaatverandering, landbouw, biodiversiteit, mobiliteit, circulaire economie, openheid 

landschappen, energietransitie en bodemdaling zijn geagendeerd. Wederzijdse invloeden zijn in kaart 

gebracht. In de visie is een eerdere keuze herbevestigd om de verstedelijking te concentreren en de 

diverse landschappen herkenbaar te houden. Dat vraagt om zoeken naar slimme combinaties en het 

maken van, soms pijnlijke, keuzes.   

 

De kracht van de samenwerking van de tien gemeenten in Hart van Holland is vooral de grote 

betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren. Het samenwerkingsverband won de “Aandeslag-

trofee” voor de inspirerende wijze waarop het project is ingericht en uitgevoerd.  

 

Het gebrek aan congruentie tussen de schalen van Hart van Holland en Holland Rijnland is 

problematisch geworden. In Hart van Holland is diepgaand onderzoek gedaan naar en gedacht over 

alle ruimtelijke aspecten van grote opgaven, Holland Rijnland is het podium waarvan alle gemeenten 

hebben vastgelegd dat zij daar tot afspraken komen over ruimtelijke structuurvragen.  

 

Bij het schrijven van deze notitie is de koers dat de vier gemeenten in Holland Rijnland die geen deel 

uitmaken van Hart van Holland en de andere (10) gemeenten alsnog aansluiting zoeken bij elkaar, 

waarmee de discrepantie tussen de schalen verdwijnt. Hiermee is in de behoefte om op Holland 

Rijnland-schaal ruimtelijk structurerende kaders te ontwikkelen, voorzien.  

Door de regie hiertoe bij de stuurgroep Hart van Holland te leggen, wordt recht gedaan aan de daar 

aanwezige energie en enthousiasme én blijven de personen die de kennis over het jarenlange proces 

hebben, betrokken. In (de organisatie) Holland Rijnland is die kennis niet of onvoldoende aanwezig. 

Een vervolgstap kan zijn dat de stuurgroep Hart van Holland gaat functioneren als een 

portefeuillehoudersoverleg binnen Holland Rijnland.  

 

➔ Koers Leiden 

Ongeacht de opvattingen over de actuele kracht van de samenwerking in de regio Holland Rijnland, 

kan gesteld worden dat het gebied een logische samenhang en een eeuwenoude betrokkenheid op 

elkaar heeft. Dat zal ook niet veranderen. Het inkrimpen van de regio-organisatie en takenpakket 

vanaf 2015 leidde onmiddellijk tot nieuwe allianties zoals Hart van Holland. De gemeenten in deze 

zone tussen de metropoolregio’s hebben gewoon veel met elkaar. De intensiteit kan van periode tot 
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periode verschillend zijn, dat er samenwerking zal blijven, staat buiten kijf. Ook al zullen de 

gemeenten aan de grenzen allianties aan willen gaan met hun buren aan de andere zijde. 

 

Van de opgaven uit paragraaf 2 zullen vooral de woningbouwopgave, mobiliteitsopgave, 

verdeelopgaven zoals kantoren, bedrijventerreinen en detailhandelslocaties en (delen van) 

energietransitie op deze schaal besproken en besloten moeten worden. Hiermee wordt bevestigd 

dat deze schaal de aangewezen schaal is voor ruimtelijke, structurerende vraagstukken. De opkomst 

van Hart van Holland bij het inkrimpen van de Holland Rijnland samenwerking is de beste illustratie 

daarvan. De waarde van deze schaal voor operationele samenwerking voor diensten zoals voor 

leerplicht, woonruimteverdeling en regiotaxi staan buiten kijf. 

 

De strategische samenwerking in Holland Rijnland is gebaat bij een heel concrete agenda: 

gezamenlijke richtinggevende nota’s, projecten in de fysieke ruimte, structurerende afspraken of 

gezamenlijke subsidieverzoeken. Zonder scherpte in de taakstelling verdampt het draagvlak voor 

deze samenwerking snel. Deze agenda is omvangrijker dat de strategische opgaven alleen.  

 

De samenwerking Hart van Holland zal zich (moeten) uitbreiden zodat dezelfde geografische schaal 

wordt bereikt als Holland Rijnland. De werkwijze van Hart van Holland blijft hiermee behouden en 

daarmee het ervaren eigenaarschap van alle individuele gemeenten, terwijl anderzijds in het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland de besluitvormingsstructuur benut kan worden.  

 

De schaal Hollands Midden blijft de aangewezen schaal voor de gemeenschappelijke regelingen die 

daar nu reeds belegd zijn: RDOG/GGD en Veiligheidsregio. De opvatting uit de visienota Leiden en 

Regio 2014, dat de omgevingsdienst mag opschalen naar deze geografische schaal, is ongewijzigd. 

Het taakveld, en de standaardisatie van de opgaven door wet- en regelgeving, van de 

Omgevingsdienst leent zich bij uitstek voor organisatie op een grote schaal, met naar verwachting 

efficiencyvoordelen en de mogelijkheid tot verdergaande specialisatie.  

 

 

3.3 Ontwikkelingen in de Randstad 

 

Netwerk. De visienota Leiden en Regio 2014 gaat uit van versterking van de samenwerking van 

Leiden met de grote steden in de Zuidelijke Randstad. Daar is dan ook sterk op ingezet. Op 

economisch gebied heeft Leiden een sterke positie gekregen in diverse overlegverbanden, soms 

zelfstandig en soms namens Holland Rijnland. Leiden is aandeelhouder van Innovation Quarter, 

neemt deel aan de Economic Board Zuid-Holland, is partner van Medical Delta, en heeft samen met 

de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) een Regionale Investeringsstrategie opgezet met 

een bijpassende governancestructuur. Al deze inspanningen dragen bij aan versterking van zowel de 

economische structuur als versterking van het economische en internationale vestigingsklimaat. Juist 

voor de topsectoren als Life Science & Health en High-tech-systems is samenwerking op deze schaal 

het minimaal noodzakelijke. Leiden heeft niet alleen sterke businesscases in de investeringsstrategie, 

we hebben ook buitengewoon veel profijt van investeringen, acquisities en kapitaalverschaffing in de 

regio. De gezamenlijke Human Capital Agenda met bedrijfsleven, onderwijs en overheden moet 

bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van talenten voor de aanwezige economisch sterke 

sectoren. 
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Met vrijwel dezelfde partners, de grote steden in Zuid-Holland is de Verstedelijkingsalliantie 

opgericht, bedoeld om de krachten te bundelen zodat langs de zogenaamde Oude Lijn, de As Leiden-

Dordrecht, 170.000 woningen worden gerealiseerd tot 2030, waarbij de maatschappelijke transities 

zoals rond energie en klimaat bepalend zullen zijn voor een andere aanpak. 

 

Samenwerking met partners in de Metropoolregio Amsterdam heeft de achterliggende jaren 

nauwelijks plaatsgevonden. Alleen rond het maken van een bidbook ten behoeve van de komst van 

EMA naar Nederland is samengewerkt. Voor het creëren van meerwaarde van de aanwezigheid van 

EMA voor Leiden is juist de samenwerking in IQ relevant. Er zijn geen actuele dossiers die 

intensivering van samenwerking in de noordelijke Randstad opportuun maken. Wel kunnen we 

stellen dat sprake is van economische verbondenheid met de MRA en ontwikkelingen op mobiliteit, 

wonen en kenniseconomie bij de één gevolgen heeft voor de ander.  

 

Invloed. Anders dan in de samenwerking in de Leidse regio of Holland Rijnland is Leiden op dit 

podium niet het vanzelfsprekende midden of middelpunt. Integendeel moet Leiden hier vaak 

opboksen tegen veel grotere spelers zoals Rotterdam en Den Haag of de MRDH die niet 

vanzelfsprekend zitten te wachten op een Leidse inbreng. Als Leiden niet present is in ambtelijke en 

bestuurlijke overleggen, lopen we achter de feiten aan. Zo nu en dan wordt door andere steden of de 

provincie het signaal afgegeven dat Leiden meer (vooral ambtelijk) zou moeten investeren in het 

netwerk van de Zuidelijke Randstad. Door de keuze in de achterliggende jaren om sterk te focussen 

op de Leidse regio is dit stedennetwerk te laag op de prioriteitenlijst gekomen. Juist waar het gaat 

om versterking van de grote economische clusters, is het stedennetwerk bij uitstek de plaats waar 

we de goede partners treffen. Belangrijk is een breed (bestuurlijk en ambtelijk) gedragen visie op de 

regionale opgave die richtinggevend is voor de inzet van mensen en middelen. Hierbij gaat het dan 

om zowel een visie op de versterking van de regio als geheel, als een visie op bijvoorbeeld de next 

step voor het Leiden BioSciencePark. 

 

Strategische alliantie. Met de gemeente Delft is een sterke bestuurlijke samenwerking, een 

strategische alliantie. Met de gemeente Den Haag is de ambtelijke samenwerking juist intensief. 

Leiden vormt samen met Den Haag en beide regio’s een culturele regio. Het investeren in goede 

relaties met deze partners draagt bij aan goede verstandhoudingen en samen optrekken op andere 

schaalniveaus. Gezien de presentie van beide universiteiten in Den Haag is een 

driepartijensamenwerking (Leiden, Delft en Den Haag) een interessante. Bij de totstandkoming van 

een gebiedsperspectief voor de NOVI is reeds op een constructieve wijze samengewerkt.  

 

➔ Koers Leiden 

De samenwerking met de steden in de Zuidelijke Randstad is succesvol, maar kan nog beter worden 

benut. Op het dossier van kenniseconomie en dus de ontwikkeling van bedrijvigheid op het Leiden 

Bio Science Park is de inzet goed. Op de overige dossiers, zoals mobiliteit en wonen dient een tandje 

te worden bijgezet. Deelname aan de Verstedelijkingsalliantie is een goede eerste stap. 
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4. De Leidse koers in regionale samenwerking 
 

Op grond van de analyse van de ontwikkeling in regionale samenwerking en de match met de grote 

strategische opgaven, wordt de koers van Leiden in regionale samenwerking als volgt: 

1. We denken vanuit de stedelijke agglomeratie of kennisregio Leiden. Leiden heeft hierin een 

eigen verantwoordelijkheid als centrumstad, maar ook de regiogemeenten hebben een 

verantwoordelijkheid voor het totaal. We vragen ook aan regionale partners te handelen en 

te sturen vanuit het agglomeratieperspectief. 

2. Versterking van het internationale vestigingsklimaat en versterking van de economische 

structuur staat centraal. We zien een stedelijk gebied dat een groeisprong maakt, hetgeen 

vraagt om een paradigmashift in stedelijke ontwikkeling, en van bestuurlijk en ambtelijk 

denken. 

3. Leiden staat welwillend open voor strategische en operationele regionale samenwerking, en 

zoekt daarbij naar wederkerigheid in arrangementen en zakelijkheid in afspraken. Daarbij 

willen we geen afbreuk doen aan de Leidse kwaliteitseisen.  

4. De schaal van de Leidse regio is de wenselijke schaal voor operationele samenwerking op 

bedrijfsvoering, sociaal domein en beheerstaken. Voor het oplossen van ruimtelijke 

structurerende verdeelvraagstukken, zoals die in de Toekomstvisie 2027 zijn benoemd, blijkt 

de schaal van de Leidse regio niet toereikend. 

5. De schaal van Holland Rijnland of Hart van Holland is de schaal om ruimtelijke verdelings- en 

ordeningsvraagstukken af te stemmen, zoals woningbouw en woonkwaliteiten, 

bedrijventerreinen, kantoren, OV en overige mobiliteit, energietransitie, groenstructuur. 

Samenwerking op het sociaal domein verandert. Voor sturing op beleid ter versterking van 

een inclusieve regio is de meer nabije schaal van de Leidse regio geschikter. De Tijdelijke 

Werkorganisatie (TWO) Holland Rijnland kan daarbij aanvullende diensten leveren. 

Uitvoeringsorganisaties die op de Holland Rijnland schaal bestaan, kunnen worden 

voortgezet. De schalen van Hart van Holland en Holland Rijnland dienen gelijkgetrokken te 

worden door het uitbreiden van Hart van Holland. 

6. De samenwerking in de Zuidelijke Randstad richt zich voornamelijk op de belangen van de 

kenniseconomie en de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. Daarnaast zal meer 

afstemming en lobby worden gevoerd voor de belangen van verstedelijking en randstedelijke 

mobiliteit. 

7. Het thema Human Capital vraagt op drie schaalniveaus een gestructureerde aanpak: 

Zuidelijke Randstad (EBZ), Arbeidsmarktregio (werkbedrijf) Holland Rijnland en 

Economie071. Op al deze schalen is een tripartiet samenwerkingsverband dat hier uitvoering 

aan geeft. 

8. De omgevingsdienst zou bij voorkeur op de schaal van Hollands Midden georganiseerd 

moeten worden. 

9. Voor een aantal grote strategische opgaven van bovenregionaal belang wordt gebieds- en 

themagerichte samenwerking gezocht tussen betrokken gemeenten, provincie en andere 

partners, zoals voor de ontwikkeling van een Space Cluster, de ruimtelijke groei van LBSP, 

ontwikkeling van Valkenburg, de warmterotonde en opgaven rondom internationalisering. 

 

 


