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1. Inleiding
Dit rapport dient als ambtelijke input die betrokken kan worden bij de program
mering van de nieuwe colleges in de Leidse regio. Het is gemaakt in opdracht  
van de gemeentesecretarissen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten  
en Zoeterwoude. In oktober hebben de secretarissen na advies van de stuurgroep 
‘regionale samenwerking’ Rien Nagtegaal (gemeente Leiden) gevraagd als  
‘ambtelijk verkenner’ te onderzoeken waar gemeenten mogelijkheden zagen tot 
verdergaande samenwerking.

Met het kernteam (vier collega’s uit Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude) 
zijn we de afgelopen maanden aan de slag geweest met de verstrekte opdracht.  
Die opdracht was op hoofdlijnen: 
a) Inventariseer ten eerste bij directieteams en colleges met welke concrete,  
inhoudelijke activiteiten samenwerking in de Leidse regio meerwaarde biedt  
en nader uitgewerkt kan worden.
b) Breng – als tweede stap – in kaart welke gemeenten graag aan de slag zouden 
willen gaan met de genoemde activiteiten. Betrek hierbij in ieder geval de colleges. 
Werk toe naar een prioriteitenlijst en concept-uitvoeringsagenda.

Er is gesproken met ambtenaren en bestuurders. Na een eerste verkennende ronde 
bleek de startvraag (nog) niet te kunnen worden beantwoord. Kort door de bocht: 
op veel terreinen wordt al samengewerkt en wil je verder dan zul je eerst nog een 
aantal zaken moeten uitzoeken en een paar andere stappen moeten zetten! 
Uiteindelijk hebben we drie lijnen opgevolgd. Die betreffen de stand van zaken op 
de verschillende thema’s uit de Toekomstvisie Leidse regio 2027; de mogelijkheden 
om op korte termijn al zaken op te pakken en een analyse van de ruimtevraag  
(en een schets van de dilemma’s) die voortkomt uit de ambities van de visie  
“karaktervolle groei” (het motto van de visie). Het kernteam heeft ook een analyse 
toegevoegd van de vele vormen van samenwerking die de (gemeenten van de) 
Leidse regio al is (zijn) aangegaan. Uiteindelijk is dat dus een aanpassing van de 
oorspronkelijke vraag. 

Het rapport is vastgesteld door de gemeentesecretarissen.

Wij danken alle betrokken ambtenaren en bestuurders voor hun betrokken bijdrage.

Wij hopen dat dit rapport een bouwsteen is voor een (nog) betere samenwerking in 
onze prachtige en krachtige Leidse regio.
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2. Managementsamenvatting
Wij zien dat er in de Leidse regio al op veel trajecten met veel inzet en  
betrokkenheid wordt samengewerkt. 

Wij zien dat (ondanks de bestaande samenwerking en de bestaande goede wil)  
een integrale regionale aanpak niet van de grond komt. De samenwerking loopt en 
ontstaat organisch en pragmatisch. Wanneer er wordt geformaliseerd, dan gebeurt 
dit onder meer in grotere samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld Holland Rijnland). 
De keuzes om samenwerking vorm te geven worden niet beredeneerd vanuit de 
Toekomstvisie Leidse regio 2027. Waarop de keuzes dan wel zijn gebaseerd is niet 
altijd duidelijk. Pragmatisme speelt een forse rol. Die vele vormen van samen
werking zijn slecht voor de transparantie, leiden tot een overdaad aan overleg en 
vormen een risico dat er overtollige bureaucratie ontstaat.

Wij zien dat er beperkte animo is voor de lijst van ‘nu’ onderwerpen (‘quick wins’)1. 
De onderbouwing hiervoor varieert. Een en ander ‘loopt’ al (al dan niet gemankeerd); 
zaken moeten nog worden uitgezocht; het onderwerp krijgt minder prioriteit; de 
politiek moet eerst een uitspraak doen; zaken zijn politiek te gevoelig. Voor een 
aantal onderwerpen suggereren wij een praktisch vervolg op korte termijn.

Wij zien dat alle vijf gemeenten werken aan de zeven thema’s uit de visie. Daarin is 
samenwerking tussen de gemeentes van de Leidse regio nog niet vanzelfsprekend en 
de fase en het tempo lopen uiteen.

Wij zien dat zes van de zeven thema’s een expliciet en fors ruimtebeslag (gaan) 
leggen op de schaarse ruimte in de Leidse regio. Die ruimtevragen zijn nog  
onvoldoende uitgekristalliseerd en worden nog onvoldoende in onderlinge  
samenhang en afweging (met de visie!) besproken in de Leidse regio.

De Leidse regio zit nog niet op alle relevante thema’s op één lijn en kan dus niet 
met één mond spreken. Zij werkt nog niet eensgezind en krachtig aan de realisatie 
van de ambities, geformuleerd in de visie die het motto draagt: “Karaktervolle 
groei”. De bestaande samenwerking zit in de kolommen (of portefeuilles, zo u wilt) 
en gebeurt met wisselende intensiteit en wisselende vormen van ambtelijke en 
bestuurlijke sturing. Dat gevoegd bij de steeds complexer wordende interactie 
(provincie, Holland Rijnland, Hart van Holland, verschillende subregio’s, etc.) van 
ons allen met steeds meer partijen, maakt dat de aanpak van bepaalde regionale 
vraagstukken nu minder overzichtelijk is, minder gericht, minder efficiënt en 
daarmee uiteindelijk minder effectief.

1   De eerste gespreksronde met de vijf gemeenten uit de Leidse regio heeft een lijst van 17 mogelijke  
onderwerpen voor de korte termijn opgeleverd. Deze lijst is te vinden in de bijlage bij deze rapportage.
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Daar staat tegenover de brede erkenning van de noodzaak nadrukkelijker opgave 
gestuurd en gebiedsgericht te gaan werken, met meer betrokkenheid van onze 
inwoners. De steun voor de visie is groot en de daarin geformuleerde uitdagingen 
worden breed gedragen. Die opgaven zijn complexer geworden en kunnen eigenlijk 
niet meer slechts vanuit één kolom of sector, of gemeente worden benaderd.  
Het is duidelijk dat een integrale benadering van de opgaven nodig is. 

De volgende stap kan zijn om, mede op basis van het voorliggende rapport,  
een aantal zaken in regionale samenhang en sturing op te pakken. Daartoe doen wij 
de volgende aanbevelingen. 
1. Stel vast dat de ambities uit de visie op de Leidse regio een integrale benadering 

vergen, een samenhangende aanpak voor wonen, economie, duurzaamheid, 
groen, vitaliteit, etc. 

2. Pak de korte termijn acties op en wacht niet op de andere zaken.
3. Toets na de verkiezingen of de nieuwe colleges en raden van de Leidse regio 

aan de slag willen met de realisatie van de ambities uit de visie en wat dus de 
ambitie is voor de samenwerking in de regio.

4. Maak een programma (met een ambtelijke en bestuurlijke governance) dat 
– met gebruikmaking van deze rapportage – alle ambities uit de visie op de 
Leidse regio in onderlinge samenhang van een aanpak voorziet. Dat vergroot  
de impact voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de Leidse regio en 
reduceert de complexiteit.

5. Reserveer bij de coalitiebesprekingen alvast middelen om zo’n programma 
aanpak te kunnen opstarten. 

Daarbij stellen wij voor als uitgangspunt te hanteren:
De Leidse regio doet regionaal wat regionaal moet; doet lokaal wat lokaal kan.
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3. Opdracht en proces
Klik hier voor de bijlage met de opdracht van de ambtelijke verkenner.  

Op 26 september 2017 heeft de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep en  
de stuurgroep van het project Toekomstvisie Leidse Regio 2027 plaatsgevonden.  
De klankbordgroep en de stuurgroep hebben toen voorgesteld om met veel energie 
door te werken aan zinvolle vervolgstappen in het kader van de Toekomstvisie Leidse 
Regio 2027. De gemeentesecretarissen van de Leidse regio hebben daartoe aan  
Rien Nagtegaal de opdracht verstrekt om te verkennen welke concrete activiteiten 
zich goed lenen voor regionale samenwerking. Hieronder zetten wij de stappen van 
de ambtelijke verkenning uiteen. 

1. Opdrachtverstrekking en formering kernteam
De vijf gemeentesecretarissen van de Leidse regio hebben Rien Nagtegaal de 
opdracht gegeven om te inventariseren welke concrete activiteiten zich goed lenen 
voor regionale samenwerking  aansluitend bij de thema’s uit de toekomstvisie   
en welke gemeenten graag met die activiteiten aan de slag zouden gaan. Rien 
Nagtegaal heeft daarvoor een regionaal kernteam gevormd met drie ambtenaren 
uit Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. De opdracht treft u aan in de bijlage.

2. Eerste ronde: gesprekken met colleges en management
De ambtelijk verkenner heeft eind 2017 gesprekken gevoerd met de vijf gemeenten 
over welke samenwerking op concrete, inhoudelijke activiteiten meerwaarde biedt 
en nader uitgewerkt kan worden. Als voorbereiding op de gesprekken hebben de vijf 
gemeenten een vragenlijst ingevuld. Deze lijst is gebaseerd op de zeven aspecten 
van karaktervolle groei uit de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 en de onderwerpen 
uit de strategische agenda die daarin per aspect genoemd staan. Daarnaast was er 
de mogelijkheid om activiteiten ‘hors catégorie’ aan te geven.

3. Presentatie tussenrapportage aan respectievelijk de portefeuillehouders,  
de colleges en de klankbordgroep

Op basis van een analyse van de opbrengst uit de gespreksronde (stap 2) heeft het 
kernteam een tussenrapportage opgesteld voor de terugkoppeling van de eerste 
ronde van de ambtelijke verkenning. Daarnaast gaf de tussenrapportage richting 
aan het vervolg van de ambtelijke verkenning.In afstemming met de gemeente
secretarissen heeft de ambtelijk verkenner de tussenrapportage gepresen¬teerd 
aan de portefeuillehouders (11 januari 2018), de colleges (collegeconferentie  
16 januari 2018) en de klankbordgroep (24 januari 2018). 

4. Tweede ronde: ambtelijke, vakinhoudelijke verdieping langs drie sporen
De tweede ronde van de ambtelijke verkenning was een ambtelijke, vakinhoudelijke 
verdieping, langs drie sporen. Vakinhoudelijke ambtenaren uit alle vijf de gemeenten 
hebben hiervoor inbreng gegeven. 

https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-bij-hoofdstuk-3_Opdracht-en-proces-ambtelijke-verkenning-samenwerking-Leidse-regio.pdf
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Spoor 1: analyse van het ruimtebeslag aan de hand van thema’s uit de visie,  
zoals wonen en groen, energietransitie, bereikbaarheid, bedrijventerreinen en  
voorzieningen. 
Spoor 2: inventarisatie van de stand van zaken van concrete beleidsproducten/ 
projecten per gemeente, eveneens aan de hand van thema’s uit de visie. 
Spoor 3: beoordeling van de 17 mogelijke activiteiten voor samenwerking in de 
Leidse regio op de korte termijn (onderdeel van de opbrengst van de eerste ronde), 
per gemeente.

5. Oplevering resultaat aan de vijf gemeentesecretarissen
De vijf gemeentesecretarissen hebben de rapportage van de ambtelijke verkenner 
ontvangen, direct na de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zullen deze rapportage 
rechtstreeks aanbieden aan de fractievoorzitters van de gekozen partijen in de  
vijf gemeenteraden. Dit maakt het mogelijk om de rapportage van de ambtelijk 
verkenner te betrekken bij de onderhandelingen over coalitieakkoorden2. 

Traject raden
Naast deze ambtelijke verkenning loopt er ook een traject van de gemeenteraden 
in de Leidse regio. De griffiers van de Leidse regio hebben op 24 januari 2018 een 
bijeenkomst voor de klankbordgroepleden vanuit de raden georganiseerd. Deze 
bijeenkomst bood de mogelijkheid om informeel in gesprek te gaan over de eerste 
opbrengst van de verkenning. Daarnaast hebben de griffiers uit Leidse Regio op  
verzoek van de klankbordgroep een notitie met een aantal suggesties voor werk
vormen voor de nieuwe raden opgesteld. Deze notitie is besproken tijdens de 
bijeenkomst. Afgesproken is dat de notitie met de input van de klankbordgroep 
onderdeel zal uitmaken van het overdrachtsdossier Leidse Regio aan de nieuwe 
raden. De bijeenkomst van 24 januari 2018 was de laatste bijeenkomst van de 
klankbordgroep in de huidige samenstelling en opzet.

2  Deze wijziging in de opdracht van 01112017, versie 0.5, is afgesproken in het overleg met de vijf  
gemeentesecretarissen van de Leidse regio van 7 februari 2018.
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4. Huidige stand van zaken samenwerking 
Leidse regio3

Samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio én met andere gemeenten 
in onze omgeving is niet nieuw. Het gebeurt al jaren op diverse terreinen en in 
diverse vormen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, en zowel formeel als informeel.  
Uit de inventarisaties per gemeente van de stand van zaken rond de ambities van 
de Toekomstvisie Leidse regio (hoofdstuk 5) blijkt ook dat verschillende onder
werpen regionaal worden opgepakt. 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de stand van zaken van samenwerkingen op diverse 
beleidsterreinen en richt zich daarbij specifiek op die terreinen die relevant zijn 
voor de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio 2027. Het gaat daarbij om 
verschillende vormen van samenwerking, van zowel formele samenwerkingsstruc
turen, als gemeenschappelijke regelingen, tot samenwerking tussen gemeenten op 
projectbasis, of op andere wijze. Het overzicht is ook niet uitputtend, maar schetst 
een beeld. Er zijn, en er ontstaan ook, diverse (informele) samenwerkingen, zowel 
ambtelijk als bestuurlijk, vaak met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen en 
gezamenlijk te verkennen hoe de taken en opgaven van gemeenten vorm gegeven 
kunnen worden. 

Holland Rijnland 
Er zijn verschillende samenwerkingsvormen die meerdere domeinen omvatten en 
daarmee meerdere ambities van de Toekomstvisie Leidse regio. We lichten hier het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland verder toe. Holland Rijnland (HR) is een 
samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van en voor veertien 
gemeenten4, waaronder de gemeenten uit de Leidse regio. Er wordt onder meer 
samengewerkt op de terreinen van wonen, economie, mobiliteit, onderwijs, 
jeugdhulp, zorg en welzijn en energietransitie. Verder vervult Holland Rijnland een 
lobbyfunctie namens de gemeenten richting provincie, rijk en externe partijen. 
Binnen Holland Rijnland zijn drie clusters actief: de Leidse regio, Duin en Bollen
streek en Rijn en Veenstreek. Het gebeurt regelmatig dat de clusters ambtelijk en 
bestuurlijk een gezamenlijke inbreng leveren bij bestuurlijke en ambtelijke overleg
gen (zoals bijvoorbeeld bij het Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland). Niet alle 
HRgemeenten werken op alle onderdelen samen. Zo hebben de gemeenten 
Voorschoten, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de taken met betrekking 
tot jeugdhulp op een andere manier georganiseerd. 

3  We verwijzen voor dit onderwerp ook naar het beeldvormingsdocument ‘Verkenning van samenwerkings
vormen’ (maart 2017); op pagina 20 e.v. staat een weergave van de bestaande samenwerkingen, gekoppeld 
aan de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio. En naar het overzicht van regionale samenwerkingen en 
visies (p. 10 en 11) in het analysedocument fase 1.

4  Binnen Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,  
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten  
en Zoeterwoude. 

https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2017/03/170330-Verkenning-bestuurlijke-samenwerkingsvormen.versie-0.5.pdf
https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2017/03/170330-Verkenning-bestuurlijke-samenwerkingsvormen.versie-0.5.pdf
https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2017/03/Analysedocument.pdf
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Samenwerkingen m.b.t. de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio
1. Ambitie: Wonen en groen
Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op het terrein van wonen vindt met name 
plaats op de schaal van Holland Rijnland. Zoals bij het opstellen en straks uitvoeren 
van de Regionale Woonagenda (Holland Rijnland, vastgesteld in maart 2018). 
Daarnaast is er samenwerking voor groen en landschapsbeheer op de schaal van de 
Leidse Ommelanden. Dit gezamenlijke project van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Katwijk, Kaag en Braassem, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland en diverse agrarische en natuurverenigingen heeft 
als doel om Leiden en omgeving aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

2. Ambitie: Regionale economie blijft werkgelegenheid en welvaart opstuwen
Om de kenniseconomie in de Leidse regio te versterken werken zes gemeenten 
(Oegstgeest, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude), onder
nemersverenigingen en onderwijs en kennisinstellingen samen. Onder de vlag van 
Economie071 voeren zij projecten uit. Iedere Economie071partner kan per project 
kiezen wel of niet deel te nemen. Ook staan projecten gepland in 2018 waarin een 
economische invalshoek wordt gekoppeld aan de thema’s duurzaamheid, mobiliteit 
en toekomst van de arbeidsmarkt. De Economie071gemeenten hebben onlangs een 
gezamenlijke inbreng voor de regionale bedrijventerreinenstrategie (op schaalniveau 
Holland Rijnland) geleverd (begin 2018).

3. Ambitie: Verbeteringen in infrastructuur houden ons  
duurzaam bereikbaar en veilig

Verkeer houdt niet op bij de gemeentegrenzen; er is daarom van oudsher al veel 
afstemming en samenwerking tussen gemeenten in de Leidse regio en daarbuiten,  
en met andere partners zoals de provincie. Voorbeelden: LAB071 (Leiden, Leiderdorp 
en Oegstgeest), verkeersprojecten binnen Holland Rijnland (gezamenlijke inbreng bij 
provincie voor OV concessie, verkeersveiligheid), samenwerking en afstemming met 
de provincie (Rijnlandroute) en afstemming wegwerkzaamheden. 

4. Ambitie: Als welvarende kennisregio lopen we voorop in duurzaamheid 
In september 2017 hebben alle HRgemeenten het Energieakkoord Holland Rijnland 
ondertekend, samen met de partners: provincie Zuid Holland, Omgevingsdienst 
WestHolland (ODWH) en Hoogheemraadschap Rijnland. De komende jaren wordt 
gezamenlijk uitvoering gegeven aan dit akkoord en de ambities. Energietransitie is 
een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsopgave. Ook op de schaal van de 
Leidse regio is ambtelijk afstemming en uitwisseling. Hier liggen kansen voor 
verdere samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) om verder invulling te  
geven aan de duurzaamheidsopgaven.

5. Ambitie: Onze woon- en leefomgeving helpt ons gezond en vitaal te blijven 
De thema’s van deze ambitie vinden grotendeels plaats binnen de gemeenschap
pelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 



11

(RDOG HM)5. De RDOG Hollands Midden heeft het doel de belangen te behartigen 
van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het 
terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg 
en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening.

6. Ambitie: Iedereen telt mee en doet mee in onze samenleving 
De gemeenten in de Leidse regio werken op veel thema’s binnen het sociaal 
domein samen, zowel in beleidsontwikkeling als uitvoering van taken (Wmo,  
Sociale zaken, etc). Daarnaast voert Holland Rijnland de taken voor de jeugdhulp  
uit (met uitzondering van Voorschoten), en vindt op deze schaal bestuurlijke 
afstemming over diverse onderwerpen in het sociaal domein plaats. Per 2020 
wordt de Maatschappelijke zorg (waaronder beschermd wonen en maatschap
pelijke opvang) gedecentraliseerd. De financiën gaan van de centrumgemeente 
(Leiden) over naar de lokale gemeenten. In de Leidse regio worden hier ambtelijk  
en bestuurlijk al voorbereidingen voor getroffen.

7. Ambitie: Voorzieningen evolueren mee met de behoeften van inwoners  
in de regio

Deze ambitie omvat een breed scala aan voorzieningen voor inwoners.  
Enkele regionale samenwerkingen die in dit verband genoemd kunnen worden, zijn: 
• Cultuur: Historie/cultuur: LIMES overleg (gemeenten langs de  

Limes plus provincie ZuidHolland);
• Recreatie en groen: Leidse Ommelanden (zie ook onder ambitie 1.  

Groen en Wonen)
• Internationaal onderwijs: er wordt ambtelijk en bestuurlijk verkend waar in de 

(Leidse) regio internationale onderwijshuisvesting gerealiseerd kan worden; 
• Retailvisie (binnen Economie071); 
• Regiomarketing: komt voort uit Economie071, ook Wassenaar en Katwijk  

zijn betrokken.

Andere samenwerkingen en visies
Hart van Holland
Bij de totstandkoming van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 is zoveel mogelijk 
aangesloten bij andere visies, zoals de Omgevingsvisie 2040 ‘Hart van Holland’.  
In de ‘Regionale agenda Omgevingsvisie 2040’ voor het Hart van Holland beschrijven 
de deelnemende gemeenten6 hun gezamenlijke koers voor ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving op hun grondgebied. Het hierop gebaseerde uitvoerings
programma Hart van Holland wordt uitgevoerd aan de hand van vijf thema’s:  
verstedelijking, energietransitie, mobiliteit, natuurlijke leefomgeving en digitale 
informatievoorziening. Per thema is één gemeente of organisatie de trekker.  

5  Binnen de RDOG HM werken samen: Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Hillegom,  
Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,  
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude, Zuidplas. 

6  Aan Hart van Holland doen mee: Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, 
Voorschoten, Teylingen, Wassenaar en Zoeterwoude.
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Er wordt gewerkt op basis van projectopdrachten die door de bestuurlijke stuur
groep Hart van Holland worden goedgekeurd. De energietransitie wordt in Holland 
Rijnlandverband opgepakt. Ook voor de andere thema’s geldt dat er logische 
coalities worden gevormd om de projecten verder vorm te geven. Het beoogde 
resultaat van de projecten is kaartmateriaal dat inzichtelijk maakt welke ruimte
vraag de verschillende thema’s tot gevolg hebben. Wanneer er overlappende 
ruimtevraagstukken zijn, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De verwachting 
is dat begin 2019 het kaartmateriaal beschikbaar komt. Op basis van de Omgevings
visie Hart van Holland stelt elke gemeente een lokale omgevingsvisie vast. Hier ligt 
een kans en een noodzaak voor de gemeenten in de Leidse regio, om deze lokale 
omgevingsvisies in onderlinge afstemming te realiseren. 

Andere samenwerkingen in de Leidse regio en daarbuiten 
Ook op andere terreinen dan de ambities van de Toekomstvisie Leidse regio wordt 
ambtelijk en bestuurlijk regionaal samengewerkt. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
wordt al langere tijd intensiever samengewerkt binnen de gemeenten van de Leidse 
regio, of een deel daarvan. Voorbeelden zijn de samenwerkingen binnen het 
Servicepunt71 (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude), het programma 
Verbetering regionale Isamenwerking (VRIS), de samenwerking bij de bouwtaken in 
de Leidse regio, en de Omgevingswet. Die samenwerking varieert van heel intensief 
(bij Servicepunt71 en VRIS) tot heel pril (bij de Omgevingswet). 

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio 
Hollands Midden en de Omgevingsdienst WestHolland, waaraan alle gemeenten 
van de Leidse regio deelnemen en die taken namens de gemeenten uitvoeren. 

Analyse en conclusie
Regionale samenwerking in de Leidse regio (met enkele of alle gemeenten) en 
daarbuiten vindt op allerlei niveaus en op allerlei manieren plaats: van beleidsvoor
bereiding tot uitvoering, en in de vorm van een formeel samenwerkingsverband of 
op projectbasis. Deze samenwerkingen zijn korter of langer geleden ontstaan 
omdat de gemeenten en andere partners het nut en de noodzaak om taken 
gezamenlijk op te pakken hebben erkend. Tegelijkertijd laat het geschetste beeld 
zien dat er vergelijkbare onderwerpen of dossiers aan verschillende regionale tafels 
en in wisselende samenstellingen besproken worden, zoals bij onderwerpen als 
energie, sociaal domein, wonen en groen. Per vraagstuk varieert het schaalniveau 
en type samenwerking. Ook zijn er vraagstukken die regionaal worden afgestemd, 
maar lokaal worden uitgevoerd (bijvoorbeeld Wmo). Nog niet alle vraagstukken 
waar een regionale aanpak wenselijk zou zijn, zijn nu ook regionaal belegd; dit geldt 
bijvoorbeeld voor een thema als duurzaamheid, een van de ambities uit de Toe
komstvisie Leidse regio. Om deze opgave te realiseren, is regionale samenwerking 
wenselijk, maar die heeft op dit moment nog geen concrete vorm aangenomen. 
Wel wordt een onderdeel van deze ambitie, energietransitie, nu op het schaal
niveau van Holland Rijnland opgepakt. 
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De samenwerking van Leidse regiogemeenten varieert per onderwerp. Zo is de 
gemeente Voorschoten geen onderdeel van de bedrijfsvoeringsorganisatie Service
punt71, en heeft deze gemeente de jeugdhulp niet in Holland Rijnlandverband 
georganiseerd. Ook bij andere samenwerkingen varieert de samenstelling en inzet 
van Leidse regiogemeenten (bijvoorbeeld LAB071), of wordt juist ook met andere 
gemeenten samengewerkt (denk aan Holland Rijnland, RDOG, de Omgevingsvisie,  
de Leidse Ommelanden of Economie071). 

Zoals vastgelegd is in de Toekomstvisie Leidse regio (“Krachten verenigen”), kunnen 
de Leidse regiogemeenten krachten bundelen, door in samenwerkingen (op andere 
schaalniveaus) met één mond vanuit de Leidse regio te spreken, zowel bestuurlijk 
als ambtelijk. Regionale samenwerking vraagt afstemming, inzet, uitwisseling en 
tijd, maar kan tegelijkertijd ook zaken opleveren, zoals kennis, vermindering van 
kwetsbaarheid, efficiency en een krachtiger bestuurlijke en ambtelijke inbreng.  
Dit gezamenlijk optreden kan bij de deelname in andere verbonden partijen en 
samenwerkingen waarin de Leidse regiogemeenten participeren, structureler dan 
nu het geval is georganiseerd worden. Dit vraagt organisatie en afspraken over 
bijvoorbeeld taakverdeling en afvaardiging en een gezamenlijke regionale visie  
op de betreffende dossiers. 
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5. Beleidsontwikkeling op de thema’s uit  
de Toekomstvisie Leidse Regio

Klik hier voor de bijlage met de inventarisatie per gemeente.

Een onderdeel van de ambtelijke verkenning was een inventarisatie van het ontwik
kelde beleid op de thema’s uit de Toekomstvisie Leidse regio 2027. De Leidse 
regiogemeenten hebben ieder per thema aangegeven welk beleid zij lokaal, dan wel 
regionaal hebben ontwikkeld. De overzichten hiervan zijn te vinden in de bijlage. 

De definitie van regionale samenwerking is overigens niet afgebakend; regionale 
samenwerking kan bestaan uit een samenwerking met Leiden, Oegstgeest, Leider
dorp en Zoeterwoude, al dan niet met Voorschoten, of een samenwerking van 
enkele Leidse regiogemeenten. Maar regionale samenwerking gebeurt ook op de 
schaal van Holland Rijnland (HR) en de schaal van Hart van Holland (HvH), zoals we 
zagen in hoofdstuk 4. Soms wordt of is gezamenlijk beleid ontwikkeld en soms niet. 
Voorschoten neemt hierbij een aparte positie in omdat deze gemeente ook samen
werkingsverbanden in Haaglandenverband heeft en hiermee regionaal beleid heeft 
ontwikkeld.

Voor het thema wonen is in HRverband een Regionale woonagenda (RWA) vast
gesteld. Daarnaast hebben gemeenten lokale visies op wonen. Ook beschermd 
wonen wordt regionaal opgepakt. Iedere gemeente heeft daarnaast nog lokaal 
specifieke zaken als starters en blijversleningen, prestatieafspraken met corporaties 
en een verhoogd percentage sociale woningbouw. 

De onderwerpen groen en water komen aan de orde in de regionale agenda voor 
de Omgevingsvisie Hart van Holland. Iedere gemeente moet een eigen Omgevings
visie vaststellen. De afspraak is dat deze lokale omgevingsvisies aansluiten op de 
regionale agenda voor de Omgevingsvisie Hart van Holland. Daarnaast is er veel 
lokaal beleid. 
Er vindt veel regionale samenwerking plaats op het gebied van landschap en 
biodiversiteit binnen vele verschillende overlegstructuren met verschillende 
deelnemers (HR, Leidse Ommelanden (LOL), HvH, Provincie, etc.). Dit vindt plaats 
vanuit een lokaal beleid, een lokale insteek en een lokaal belang, en niet vanuit een 
gezamenlijk beleid. Op het gebied van de waterketen (waaronder het integraal 
waterketenplan) vindt wel brede regionale afstemming plaats.

Het beleid rond duurzaamheid wordt voor een deel vanuit Holland Rijnland  
opgepakt, in een breed verband. Het gaat hierbij om energie en klimaatadaptatie. 
Voor klimaatadaptatie is geen regionaal beleid opgesteld. Dit wordt wel als thema 
genoemd in zowel in HvH als in HRverband. Op lokaal niveau worden onderwerpen 
als Van Gas los en Steenbreek (ontstenen van tuinen) kleinschalig opgepakt.  
De afvalverordening en inzameling vinden op lokaal niveau plaats.

https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-bij-hoofdstuk-5_Stand-van-zaken-beleidsvorming-gemeenten.pdf
https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-bij-hoofdstuk-5_Stand-van-zaken-beleidsvorming-gemeenten.pdf
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Binnen Economie71 worden of zijn verschillende regionale beleidsproducten op het 
gebied van economie ontwikkeld, zoals de bedrijventerreinenstrategie Leidse regio 
plus Katwijk, de Retailvisie en het Centrum voor Vitaliteit. Ook op het gebied van 
mobiliteit is in HRverband veel beleid opgesteld.

Ook het thema inclusieve samenleving en zorg, waaronder jeugdhulp, Wmo, decen
tralisatie maatschappelijke zorg, scheve huisjes, beschermd wonen, wordt veelal in 
breed regionaal verband opgepakt. Voorschoten heeft per onderwerp gekozen voor 
beleidsontwikkeling met de regio Haaglanden of regio Leiden (HR).

Beleid rond voorzieningen, zoals sport en onderwijshuisvesting, wordt vooral  
op lokaal niveau opgepakt.

Analyse en conclusie
Het detailniveau van de aangeleverde informatie van de gemeenten verschilt. 
Daarom heeft op hoofdlijnen een analyse plaatsgevonden. 

Voor een groot deel van de thema’s uit de Toekomstvisie is al veel beleid regionaal 
opgesteld. Daarnaast is ook veel lokaal beleid ontwikkeld, meer toegespitst op de 
lokale politieke speerpunten. Beleid rond het thema Voorzieningen is vooral lokaal 
gericht. 

Het regionale beleid is niet ontwikkeld binnen de Leidse regio, maar in verschillende 
samenstellingen van gemeenten (Leidse regio, HR, HvH). Deze verscheidenheid aan 
samenstelling van partijen en de verschillende belangen die hiermee gepaard gaan, 
maakt het wat diffuus (ondoorzichtig en onvergelijkbaar) en niet integraal en 
onvoldoende krachtig. Het is van belang dat het beleid op de verschillende thema’s 
uit de Toekomstvisie integraal en binnen de Leidse regio wordt opgepakt.  
Dit bundelen van de krachten zorgt voor prioritering, een gezamenlijke focus, 
integraliteit en slagkracht. 
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6. Wat kunnen we op korte termijn doen?
Klik hier voor de bijlage met de inventarisatie per gemeente.

Een deel van de opdracht voor de ambtelijke verkenning was de inventarisatie van 
zaken die in de beleving van meerdere gemeenten op korte termijn (‘nu’) zouden 
kunnen worden opgepakt. Ook de term ‘quick wins’ is wel gevallen.

De eerste gespreksronde heeft in totaal 17 verschillende onderwerpen opgeleverd, 
die wij in het vervolg van de opdracht hebben getoetst bij de vijf gemeenten.  
In de bijlage is een overzicht te vinden. Die onderwerpen zijn:

Algemeen 
1. In alle raads en collegevoorstellen een kopje regionale afstemming opnemen om 

aan te geven hoe belangen zich verhouden. Dit helpt mee aan bewustwording. 
2. Uitwisseling van medewerkers binnen de Leidse regio om kwetsbaarheid te 

verkleinen, kennis te delen en ervaring op te doen in elkaars ‘keuken’. 

Regionale (kennis)economie 
3. Inzet op Spin Off European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam:  

gezamenlijk verkennen in Leidse regio wat dit voor onze regio kan betekenen en 
hier actie op ondernemen (bijvoorbeeld m.b.t. Bio Science Park, internationaal 
onderwijs, huisvesting van expats, etc).

4. Regionale afstemming en coördinatie voor communicatie &  
marketingcampagnes. (evt. in samenhang met 3.) 

5. Kennisstad Leiden: verkennen op welke aspecten de gemeenten van de 
 hele Leidse regio bij dit programma aan kunnen haken; 

6. Regionale bedrijventerreinenstrategie (inbreng Leidse regio) 

Duurzaamheid 
7. Duurzaamheid (a. energietransitie en b. maatschappelijk verantwoord inkopen): 

veel gebeurt op schaal Hart van Holland en Holland Rijnland, maar de vraag 
onderzoeken wat kan in Leidse regio verband gebeuren/afgestemd worden (ook 
richting andere schaalniveaus)? NB: Economie 071 verkent ook mogelijkheden 
m.b.t. dit onderwerp. Zowel in de beleids/planvorming en uitvoering zijn er 
mogelijkheden om dit in LRverband op te pakken: de opgaven op het gebied 
van klimaatadaptatie en energietransitie zijn groot, voor individuele (kleine) 
gemeenten. Denk aan projecten die zich afspelen in de directe omgeving van  
de inwoners zoals ‘van het gas’ waarbij Leiden al de ambitie heeft geformuleerd 
om 1500 woningen per jaar van het gas te halen. Of aan zonnepanelen op 
daken. Ook de uitvoering op deze terreinen zou gezamenlijk opgepakt kunnen 
worden. Tot slot, we kunnen als we intensiever samenwerken op HR en  
HvHniveau en richting provincie met één LRstem spreken. 

https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-bij-hoofdstuk-6_Lijst-concrete-activiteiten-korte-termijn-Leidse-regio.pdf
https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-bij-hoofdstuk-6_Lijst-concrete-activiteiten-korte-termijn-Leidse-regio.pdf
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Voorzieningen 
8. Onderwijshuisvesting (m.n. internationaal en speciaal onderwijs) 
9. Sportvoorzieningen Leidse regio: inventariseren en afstemmen waar we wat 

kunnen ontwikkelen, inclusief wat te doen met eventueel vrijgekomen sportvelden 
10. Beschermd wonen (o.a. Scheve huisjes): bestuurlijk overleg ‘scheve huisjes’ 

bestaat al, dit zou kunnen worden uitgebreid (ook ambtelijk) naar ‘beschermd 
wonen’ (kwetsbare doelgroepen). 

Wonen 
11. Prestatieafspraken corporaties (sociale woningbouw): dit gebeurt nu  

per gemeente, dit zou regionaal opgepakt kunnen worden. 

Sociaal domein 
12. Decentralisatie maatschappelijke zorg (per 2020): voorbereiding in  

Leidse regio (status: loopt al). 

Mobiliteit 
13. Mobiliteit: afstemming gebeurt o.a. op schaal Holland Rijnland;  

maar bestuurlijk kan met één stem gesproken worden vanuit Leidse regio 

Hors categorie 
NB: onderstaande onderwerpen en activiteiten staan niet als zodanig in de  
Toekomstvisie, maar zijn genoemd tijdens de eerste gespreksronde. 
14. Beheer & onderhoud/openbare ruimte: Beheer / Afval (uitvoering/ contractering) 

(status: verkenning naar een GR is voorjaar 2017 stilgelegd, vanwege verkenning 
vorm samenwerking Leidse regio, en ligt sindsdien stil) 

15. Verkenning samenwerking Shared Service Center (SSC) m.b.t. Publiekszaken 
16. Doorontwikkeling Verbetering ontwikkeling Regionale ISamenwerking (VRIS) 

(status: loopt al) 
17. Toerisme: hoe kan gezamenlijk het toerisme in de Leidse regio bevorderd 

worden? Samenwerking tussen instanties als Leiden Marketing, Stichting 
Dorpsmarketing Oegstgeest etc. stimuleren.

Er bestaan bij betrokkenen wisselende beelden over te behalen quick wins.  
Die blijken er slechts beperkt te zijn. Want de quick wins zijn de afgelopen jaren 
echt wel opgepakt. Alleen weten we het niet van elkaar. En zeker de gemeente
raden hebben daar minder direct zicht op. Wij zien dus dat er beperkte animo is 
voor de lijst van ‘nu’ onderwerpen. De onderbouwing hiervoor varieert. Een en 
ander ‘loopt’ al (al dan niet gemankeerd); zaken moeten nog worden uitgezocht; 
het onderwerp krijgt minder prioriteit; de politiek moet eerst een uitspraak doen; 
zaken zijn politiek te gevoelig. Voor een aantal onderwerpen suggereren wij een 
praktisch vervolg op korte termijn.
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Let wel: alle onderwerpen zijn wel degelijk interessant en van belang voor regionale 
samenwerking. Het perspectief in dit hoofdstuk is of iets mogelijk op korte termijn 
te realiseren is.  

Tabel: Inventarisatie stand van zaken korte termijn

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude

1 ! doen doen doen doen doen

2 neutraal niet loopt al neutraal niet

3 ! loopt al doen loopt al doen doen

4 loopt al loopt al loopt al loopt al loopt al

5 ! neutraal doen neutraal niet doen

6 loopt al loopt al loopt al loopt al loopt al

7 niet niet neutraal neutraal loopt al

8 ! niet doen neutraal neutraal doen

9 doen niet neutraal niet niet

10 niet loopt al neutraal niet loopt al

11 neutraal niet neutraal neutraal niet

12 loopt al loopt al neutraal niet loopt al

13 ! neutraal doen doen neutraal doen

14 ! doen neutraal doen niet neutraal

15 doen niet doen niet niet

16 loopt al loopt al loopt al niet loopt al

17 loopt al loopt al loopt al neutraal niet

Voor de onderwerpen 1 (Leiden), 3 (Oegstgeest), 5 (Leiderdorp), 8 (Voorschoten), 
13 (Leiderdorp) en 14 (Leiden) bevelen wij op korte termijn een vervolgstap aan.  
De gemeenten die tussen haakjes staan kunnen daartoe het eerste initiatief nemen. 
De vervolgstap kan heel praktisch een gesprek zijn tussen de gemeenten om 
afspraken voor een vervolg te maken. 
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7. Inventarisatie ruimtebehoefte voor  
uitvoering Toekomstvisie Leidse regio

Klik hier voor de bijlage ‘Inventarisatie ruimtebehoefte voor uitvoering  
Toekomstvisie Leidse regio’

Leidse regio – inventarisatie ruimtebehoefte voor uitvoering toekomstvisie 2027

Bijna alle thema’s uit de regionale toekomstvisie vergen ruimte. En die ruimte is 
schaars in de Leidse regio. Daarom is het belangrijk om met elkaar inzicht te hebben 
in die ruimtebehoeften. Die informatie is bijeengebracht voor de volgende thema’s 
uit de toekomstvisie: 
• Wonen
• Landschap, groen en water (inclusief klimaatadaptatie)
• Energietransitie 
• Bereikbaarheid
• Bedrijventerreinen
• Voorzieningen
• Gezonde leefomgeving.
In de toekomstvisie vormen wonen en groen samen een van de zeven thema’s.  
In deze inventarisatie behandelen we ze apart. Uit het thema Iedereen telt mee en 
doet mee komen geen op zichzelf staande ruimtebehoeften voort. Daarom is dit 
thema niet afzonderlijk meegenomen in deze inventarisatie. Uiteraard zijn sociale 
doelstellingen wel relevant voor de ruimtebehoeften van andere thema’s,  
bijvoorbeeld bij wonen, bereikbaarheid en voorzieningen. 

Illustraties, legenda’s en bronvermeldingen
Dit document bevat illustraties die samen een eerste indruk geven van het 
ruimtegebruik, van de ruimtebehoefte en de interacties tussen verschillende 
vormen van ruimtegebruik. Er staan geen legenda’s of bronvermeldingen bij.

In een afzonderlijk document (“Inventarisatie ruimtebehoeften Leidse regio”) 
hebben we nog veel meer illustraties opgenomen, met extra toelichting, met 
legenda’s en met bronvermeldingen. Alle illustraties in de tekst hieronder staan 
ook in dat afzonderlijke document, met toelichting en bronvermelding. Het 
document is te vinden in de bijlage.

https://www.leidseregio2027.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-bij-hoofdstuk-7-Inventarisatie-ruimtebehoeften-Leidse-regio.pdf
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“Hart van Holland” als gemeenschappelijk ruimtelijk kader
De gemeenten in de Leidse regio willen samen de regionale agenda voor de  
omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland” uitvoeren, in goede samenwerking met 
partners binnen en buiten de regio. De afspraken over versterking van de samen
werking in de Leidse regio (zie blz. 5 van de toekomstvisie Leidse regio), leggen 
hiervoor de basis. 
Omdat alle vijf gemeenten de regionale agenda voor de omgevingsvisie 2040  
“Hart van Holland” hebben vastgesteld, is deze kaderstellend voor het ruimte
gebruik in de Leidse regio. Belangrijke uitgangspunten van deze regionale agenda 
zijn onder meer de volgende: 
• Verstedelijking concentreren we langs de Oude Rijn en in de bestaande stads  

en dorpskernen daaromheen. 
• Behoud en versterking van open, robuuste en onderling verbonden landschappen 

die doorlopen tot aan de oevers van de Oude Rijn. 
• Voortreffelijke bereikbaarheid. 

In de inrichting en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving delen de gemeenten 
drie maatschappelijke ambities: zij willen dat deze bijdraagt aan een economisch 
sterke positie van de Leidse regio in de Randstad, dat de omgeving duurzaam en 
robuust is, en dat deze ons helpt gezond en veilig te blijven. 

Figuur 1: Visiekaart “Hart van Holland”

Ruimtebehoefte die samenhangt met wonen: tekort aan plannen voor woningbouw 
In de regionale toekomstvisie is afgesproken om een kwalitatief goed, passend en 
betaalbaar woningaanbod te realiseren voor huidige en volgende generaties in de 
Leidse regio. Nu wonen we op een relatief klein gebied samen met ongeveer 
200.000 mensen. Door geboorten en vergrijzing stijgt dit aantal in vijftien jaar tot 
220.000. Om die extra inwoners te huisvesten hebben we meer woningen nodig. 

https://www.leiden.nl/fileadmin/user_upload/Hart_van_Holland_20_april_2017_druk_zonder_CONCEPT_en_met_datum_augustus.pdf
https://www.leiden.nl/fileadmin/user_upload/Hart_van_Holland_20_april_2017_druk_zonder_CONCEPT_en_met_datum_augustus.pdf
https://www.leiden.nl/fileadmin/user_upload/Hart_van_Holland_20_april_2017_druk_zonder_CONCEPT_en_met_datum_augustus.pdf
https://www.leiden.nl/fileadmin/user_upload/Hart_van_Holland_20_april_2017_druk_zonder_CONCEPT_en_met_datum_augustus.pdf
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Tot 2030 is er behoefte aan ruim 12.000 extra woningen in de Leidse regio (exclusief 
Katwijk). De vijf gemeenten hebben samen “slechts” harde en zachte plannen voor 
8.760 woningen. Overigens gaan al deze cijfers uit van realisatie van woningen op 
Valkenburg, in Katwijk (buiten de Leidse regio). De cijfers voor de Leidse regio zijn 
dus aanvullend, in aanvulling op het effect van bebouwing van voormalig vliegveld 
Valkenburg.

Figuur 2: Woonbehoefte en plancapaciteit, tot 2030

De woningbehoefte voor onze gemeenten is berekend in de Regionale woonagenda 
(RWA) van Holland Rijnland. Om de drie jaar wordt de Regionale woonagenda 
opgesteld. Daarin wordt telkens het woonbeleid in Holland Rijnland afgestemd  
op de actuele woonbehoeften. Met de RWA ambiëren de gemeenten in Holland 
Rijnland een actuele, kwalitatieve koers te schetsen voor een goed functionerende 
woningmarkt in geheel Holland Rijnland, in de subregio’s van Holland Rijnland 
(Duin en Bollenstreek, Leidse regio, Rijn en Veenstreek) en op lokaal niveau.  
Aan de RWA hangt een planlijst met woningbouwplannen, waarin ook de woon
milieus zijn opgenomen. Deze planlijst wordt jaarlijks geactualiseerd.
• Het cijfer voor de woningbehoefte in de Leidse regio (12.000 extra woningen  

tot 2030) is gebaseerd op een combinatie van verschillende ramingen (woning
behoefte raming en bevolkingsprognose). Door telkens uit te gaan van de 
hoogste van deze twee ramingen, resulteert een behoefte van ca. 12.000 voor 
de Leidse regio. Dit uitgangspunt sluit goed aan op het streven uit de regionale 
toekomstvisie naar “karaktervolle groei”, waarbij een deel van de studenten die 
naar Leiden komen om te studeren, later in de Leidse regio blijft wonen.  
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Deze woningbehoefte is exclusief de behoefte aan tijdelijke woningen en  
exclusief de behoefte aan studentenwoningen. 

• Overigens is nog nadere analyse nodig om de woningbehoefte verder te preci
seren. Dat gebeurt in een opdracht in het kader van Holland Rijnland (Regionale 
woonagenda). Daarna moeten in de Leidse regio uitvoeringsafspraken worden 
gemaakt. In deze precisering gaat het onder meer om verschillende doelgroepen 
en om woonmilieus. Uit de eerste analyses in de RWA blijkt dat de behoefte aan 
een flexibele schil voor tijdelijk wonen snel toeneemt. “Extramuralisering” van 
zorg leidt tot extra woonbehoefte voor ouderen en bijzondere doelgroepen. 

De plancapaciteit (tot 2030 8.760 woningen in de Leidse regio) is gebaseerd op 
verplichte aanmelding van (verwachte) woningbouwplannen door gemeenten aan 
de provincie. Ook deze optelsom van woningbouwplannen is exclusief studenten
woningen en exclusief tijdelijke woningen. 

7  Vliegveld Valkenburg uitgezonderd. Maar dat ligt in Katwijk, buiten de Leidse regio. De getallen in deze  
paragraaf zijn allemaal zonder Katwijk c.q. Valkenburg. 

Figuur 3: Harde en zachte plannen plus 
verkenningen voor woningbouwlocaties

Figuur 4: 51 verschillende verdichtings-
strategieën voor buurten in de Leidse regio

Om in de woningbehoefte van inwoners van de Leidse regio te kunnen voorzien, 
zijn er op de binnenstedelijke locaties relatief veel woningen per hectare nodig.  
Er zijn in de Leidse regio weliswaar veel potentiele woningbouwlocaties, maar die 
hebben allemaal een relatief kleine omvang. Grote woningbouwlocaties buiten de 
bebouwde kom zijn niet beschikbaar7.

De ruimtebehoefte die samenhangt met “wonen”, is mede afhankelijk van ambities 
op andere terreinen, zoals voorzieningen, groen, duurzaamheid, bereikbaarheid en 
voorzieningen. Ook is de ruimtebehoefte afhankelijk van het type woningen dat 
wordt gebouwd: gestapelde woningen nemen minder ruimte in dan woningen met 
een tuintje. Het type woningen dat wordt gebouwd is nog grotendeels onbekend. 
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Wel is duidelijk dat alle woningen binnen bestaand stedelijk gebied en dorpsgebied 
(moeten) worden gebouwd.

Er zijn heel veel verschillende manieren om binnen bestaand stedelijk gebied 
woningen en voorzieningen toe te voegen op een kwalitatief aantrekkelijkere 
manier. Doordat er zo’n grote variëteit bestaat van “verdichtingsstrategieën”, is het 
onmogelijk om aantallen woningen éénopéén om te rekenen naar ruimtebehoefte.

De ruimtebehoefte voor wonen hangt mede af van andere thema’s. Een aantal 
hiervan benoemen we hieronder, zonder volledigheid te pretenderen: 

Samenhang met landschap, groen en water: 
• Als woningbouw leidt tot meer verharding, is ook extra watercompensatie nodig. 

Watercompensatie vergt ruimte. In hoeverre transformatie en verdichting leidt 
tot meer verharding is afhankelijk van specifieke omstandigheden op een 
woningbouwlocatie.

• Bij transformatie van bedrijventerreinen lijkt aanleg van nieuw groen wenselijk 
om hittestress te vermijden. Hittestress is een term die aangeeft dat een sterk 
verhoogde gevoelstemperatuur optreedt, die onaangenaam en zelfs schadelijk 
kan zijn voor mens en dier. De aanwezigheid van veel verhard oppervlak verhoogt 
de gevoelstemperatuur en daarmee de hittestress, terwijl de aanwezigheid van 
schaduw, groen en water deze verlaagt. Bedrijventerreinen behoren tot meest 
verharde plekken van de Leidse regio.  
Op dit moment beschikken we nog over onvoldoende kennis om scherpe conclusies 
te trekken over de problematiek van hittestress op (potentiële) woonlocaties.  
Als extra groen nodig is bij transformatie van bedrijventerreinen, dan concurreert 
dat met ruimte voor woningbouw of het werkt kostenverhogend (bijvoorbeeld door 
aanleg van groene daken).

• Bodemdaling kan nopen tot sloopnieuwbouw van verzakte woningen/ 
wooncomplexen. 

Samenhang met bereikbaarheidsambities: 
• Hoge parkeernormen kunnen binnenstedelijke planontwikkeling hinderen.  

In Leiden speelt dat bijvoorbeeld bij sloopnieuwbouw door wooncorporaties.  
Bij sloopnieuwbouw moeten zij aan hogere parkeernormen voldoen dan  
bij renovatie.  
In 2018 werkt Leiden aan een nieuwe Parkeervisie. Duidelijk moet worden op 
welke wijze parkeren een bijdrage kan leveren aan het binnenstedelijk bouwen.

• Toenemend verkeer (fijnstof!) kan locaties nabij doorgaande wegen minder 
geschikt maken voor woningbouw en voorzieningen zoals basisscholen. 

• Hoe beter de OV en fietsverbindingen, des te minder behoefte er is aan autobe
zit. Dat pleit ervoor om nieuwe woningen bij voorkeur toe te voegen rondom 
belangrijke OVpunten en dicht bij de voorzieningen in de binnenstad. 
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Elk woonmilieu heeft een andere dichtheid. 

Woonmilieu Dichtheid

Dorps / groen stedelijk: 20 woningen / hectare

Stedelijk vinex / naoorlogs grond gebonden: 35 woningen / hectare

Stedelijk naoorlogs compact: 50 woningen / hectare

Stedelijk vooroorlogs gestapeld: 60 woningen / hectare

Hoogstedelijk  
(vrgl Borneo Sporenburg Amsterdam):

100 woningen / hectare

Nieuw hoogstedelijk  
(vrgl Lammenschansdriehoek Leiden):

200 woningen / hectare

Als we de dichtheid loslaten op de woonopgave voor de Leidse regio zien we 
het volgende ruimtegebruik: 

Woonmilieu Ruimtegebruik

Dorps / groen stedelijk: 12.000 woningen in  
20 woningen / hectare

600 hectare

Stedelijk vinex / na oorlogs grond gebonden:  
35 woningen / hectare

340 hectare

Stedelijk naoorlogs compact:  
50 woningen / hectare

240 hectare

Stedelijk vooroorlogs gestapeld:  
60 woningen / hectare

200 hectare

Hoogstedelijk (vrgl Borneo Sporenburg  
Amsterdam): 100 woningen / hectare

120 hectare

Nieuw hoogstedelijk (vrgl Lammenschansdrie
hoek Leiden): 200 woningen / ha

60 hectare

Om een beeld te geven: de binnenstad is zo’n 175 hectare groot en Leiden 
zuidwest 260 hectare. 

Bovenstaande tabellen geven een indicatie van de losse ruimtevraag. De 
meeste opgaven in de Leidse regio zijn echter transformatie opgaven. We 
slopen eerst iets of nemen een ander programma weg om op die locatie extra 
woningen toe te voegen. Met het combineren van programma’s (“functies”) en 
het intensiveren van bestaand stedelijk gebied zijn er ruimtelijke oplossingen 
om de woningbouwopgave met veel minder (of zonder extra) ruimtevraag te 
voldoen. Daartoe dient er wel beleid en regelgeving te worden aangepast (denk 
aan: hoogbouwvisie, parkeernormen, bedrijventerreinenstrategie).

Het is op dit moment niet bekend wat de totale oppervlakte is van de woning
bouwlocaties die de vijf gemeenten nu op het oog hebben. 



27

Ruimtebehoefte die samenhangt met economie en werk
De Leidse regio is economisch krachtig en biedt werkgelegenheid op alle niveaus.  
In de regionale toekomstvisie spreken de vijf gemeenten uit dat ze de regionale 
economie verder willen versterken. Ze constateren daarbij dat dit ruimte vergt voor 
bedrijvigheid, en dat het nodig is de ruimte op bedrijventerreinen telkens zo goed 
mogelijk te gebruiken. 

In de Economie071gemeenten (Leidse regio plus Katwijk) is er tot en met 2030 een 
tekort aan reguliere bedrijventerreinen (exclusief Bio Science) van 16 tot 23 hectare. 
Als bestaande bedrijventerreinen (deels) “omklappen” naar woonbestemmingen,  
zal het tekort verder oplopen. Dat blijkt uit een rapport van de STEC Groep dat naar 
verwachting in maart 2018 openbaar wordt. 
De kantoorbehoefte in de Leidse regio plus Katwijk is vooral geconcentreerd 
 rondom Leiden Centraal. Daar is tot 2030 behoefte aan 18.000 tot 94.000 m2 
verhuurbaar vloeroppervlak (vvo); op dit moment is 4.000 m2 beschikbaar, exclusief 
5% frictieleegstand. 

Aandachtspunten en knelpunten
• De inschatting van de behoefte aan bedrijventerreinen en vierkante meters 

kantoorruimte houdt nog geen rekening met de effecten van de komst van het 
European Medicine Agency (EMA) naar Amsterdam. Nederland heeft zich ingezet 
voor de komst van de EMA in de verwachting dat allerhande farmaceutische 
bedrijven en hun toeleveranciers de EMA zullen volgen. Bij die toeleveranciers 
horen ook juristen, dataspecialisten en ITbedrijven. Leiden is voor hen een 
aantrekkelijke vestigingslocatie. 

• De reguliere bedrijventerreinen in de Leidse regio worden niet optimaal benut: 
• Maximale bouwhoogten worden niet altijd benut.
• Bedrijven met een lage milieucategorie zitten op plekken waar een hogere 

categorie is toegestaan. 
• Combinatiemogelijkheden (kantoor en bedrijf) worden lang niet altijd 

gebruikt. 
Gemeenten zouden kunnen kiezen voor een bedrijventerreinenstrategie waarin  
ze strakker sturen op efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Ook zijn verplaat
singsstrategieën denkbaar. Daarmee kan op bedrijventerreinen met lage milieu
categorieën ruimte ontstaan voor (combinaties met) wonen. Gezamenlijk optrekken 
is hierbij uiteraard een voorwaarde. 

Ruimtebehoefte die samenhangt met landschap, groen en water
In de regionale toekomstvisie is afgesproken waardevolle open landschappen in  
de regio te beschermen voor komende generaties (denk aan DuinHorstWeiden, 
Oostvlietpolder, Groene Hart). Deze afspraak is nader uitgewerkt “Regionale 
agenda voor de omgevingsvisie 2040, Hart van Holland”. In die uitwerking kiezen de 
gemeenten ervoor om het landschap rondom het stedelijk gebied te behouden en 
te versterken: open, robuuste en onderling verbonden landschappen lopen door 
tot diep in het stedelijk gebied, tot aan de oevers van de Oude Rijn. 
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Landschap
Bij de onderwerpen landschap, groen en water is vooral aandacht nodig voor de 
samenhang met andere functies, en voor de kwaliteit van landschap en groen.
• Om de landschapsvisie te verwezenlijken is het nodig om de groene hoofdstruc

turen van gemeenten op elkaar te laten aansluiten, en om groene verbindingen 
tot stand te brengen tussen Singelpark en landschappen rondom het stedelijk 
gebied (project “Leidse ommelanden”). 

• De wens om het landschap open te houden is strijdig met een andere wens van 
(sommige) gemeenten in de Leidse regio, namelijk om een groot deel van de 
“regionale energiebehoefte regionaal op te wekken”. Een landschap dat is 
ingericht voor groen en biodiversiteit geeft een andere beleving dan een  
energielandschap met grootschalige opwekking van duurzame energie,  
met grote aantallen windmolens en grootschalige zonneparken.

Figuur 5: Visiekaart Landschap  
“Hart van Holland” 

Figuur 6: Hoofdgroenstructuur van 
afzonderlijke gemeenten

Groen
Het groen in en om de stad vervult allerlei functies: denk bijvoorbeeld aan gezond
heid, sport en recreatie, tegengaan van hittestress, de bijdrage een biodiversiteit. 
Groen is meer dan grasveldjes, perkjes en parkjes. Hoewel er geen op zichzelf 
staande ruimteclaim voortvloeit uit “groen”, is het wel verstandig om de onder
werpen groen, wonen en water telkens in samenhang met elkaar te beschouwen, 
en vanaf de start mee te nemen in planontwikkeling, net als de energiebehoefte. 
Woningbouw vraagt om groen en watercompensatie.
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Water
Waterberging hoort een integraal onderdeel te zijn van iedere planontwikkeling.  
Uit inventarisaties blijkt dat er in de hele Leidse regio vele (potentiële) waterover
lastlocaties liggen: plekken die onderstromen na een korte, hevige bui (100 mm 
neerslag in 2 uur). 
• Als we extra woningen willen bouwen op plekken zonder verharding, dan is er 

watercompensatie nodig (Volgens regelgeving van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland: bij meer dan 500 m2 verharding, is er 15% compensatie nodig. Een  
snelle rekensom: 1.000 woningen à 100 m2 X 15% = 15.000 m2. Bij hoogbouw 
 is de benodigde extra wateroppervlakte minder groot.) 

Ruimtebehoefte die samenhangt met energietransitie
In de regionale toekomstvisie is afgesproken dat we de duurzaamheidsopgaven die 
op ons afkomen, bij voorkeur aanpakken op manieren die het karakter van onze regio 
onderstrepen en versterken. Dit geldt in de toekomstvisie ook voor de overgang van 
fossiele brandstoffen naar schone energie. Die overgang vergt een slimme mix van 
zonneenergie, 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.

Grootschalige opwekking van duurzame energie vergt heel veel ruimte. De energie
transitie is bij uitstek een onderwerp om regionaal samen te werken. De problemen 
en uitdagingen zijn enorm. Het integreren van thema’s biedt kansen (wonen, groen, 
bedrijventerreinen).

Opwekken van duurzame energie
Grootschalige opwekking van duurzame energie leidt tot een heel ander gebruik 
van het open landschap. Voor een energieneutrale regio is enorm veel lokaal 
opgewekte energie nodig. En dat vergt heel veel ruimte, voor windmolens,  
zonneparken, etc. Daarvoor zijn nog geen concrete ruimteclaims uitgewerkt. 
• Gemeenten hebben weinig instrumenten om te sturen. De provincie bepaalt 

bijvoorbeeld waar windmolens mogen komen. Die kaders zijn restrictief. Volgens 
de provincie zijn er vier potentiële windmolenlocaties in en om de vijf gemeenten 
van de Leidse regio, met een mogelijke opbrengst van samen 33MW. Dat is bij 
lange na niet genoeg om een energieneutrale regio te worden. Na de staten
verkiezingen van 2019 zou dit provinciale standpunt kunnen veranderen.

• Beperkende factoren zijn onder meer het grondeigendom, wetgeving en  
(provinciale) verordeningen, beperkt draagvlak en ontbrekend urgentiebesef. 
Sommige van deze factoren kunnen ook worden omgezet in kansen,  
bijvoorbeeld door belanghebbenden (financieel) mee te laten profiteren  
en/of door dubbel ruimtegebruik toe te passen. 
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Warmtetransitie (vermindering van aardgasgebruik)
Uit de warmtetransitie vloeit niet direct een ruimtebehoefte voort. Idealiter gaat 
warmtetransitie samen met vervanging van ondergrondse infrastructuur en met 
(her)inrichting van de openbare ruimte (aanpassing aan klimaatverandering). 
• In wijken waar gasnetten bijvoorbeeld bros dreigen te worden, is warmtetransitie 

als eerste geëigend. Dit speelt in grote delen van Voorschoten en Oegstgeest en 
in delen van Leiderdorp en Leiden. Ook vervanging van riolering kan aanleiding 
zijn om over te gaan op andere warmtevoorziening: twee keer in korte tijd de 
straat opengooien voor veranderingen in ondergrondse infrastructuur is  
kostentechnisch inefficiënt. 

• Toevoeging van woningen in bestaande wijken biedt kansen om de warmte
voorziening in de wijk te veranderen. Ook transformeren biedt kansen om 
warmte en energie in een keer goed te regelen.

8  Naar verwachting zijn op termijn twee tot vier extra onderstations nodig om de elektriciteitsvoorziening in 
de regio te kunnen waarborgen. Die onderstations kosten circa 100 miljoen euro per stuk.

Figuur 7: Regionale warmtetransitieatlas Figuur 8: Gasnetwerken die bros  
dreigen te worden

• Snelle toevoeging van grote aantallen aardgasvrije woningen kan leiden tot 
capaciteitsproblemen bij energie en netwerkbedrijven. Afhankelijk van het type 
warmtevoorziening (aardwarmte, warmtenet, allelectric) zijn grote investeringen 
nodig in netwerken. Capaciteitsproblemen moeten niet achteraf worden verhol
pen, maar vooraf worden voorkomen. Als je woningen niet tijdig kunt aansluiten 
op alternatieve warmte of energiebronnen, krijg je desinvesteringen in gasnet
werken. Een potentieel knelpunt hierbij is dat gemeenten geen zeggenschap 
hebben over energienetwerken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld geen  
investeringen in elektriciteitsleidingen en onderstations afdwingen8, als die 
wenselijk zijn voor allelectric warmteoplossingen in bepaalde wijken. 
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• Voor bestaande bouw is overstappen op duurzame warmtevoorziening nog 
kostbaar. De precieze kosten zijn afhankelijk van type warmtevoorziening en de 
isolatiewaarde van een woning. Voor die warmtevoorzieningen zijn per wijk keuzen 
noodzakelijk: lagetemperatuurwarmtenet (40o), hogetemperatuurwarmtenet (70o), 
volledig elektrisch, biogas of combinaties van lagetemperatuurwarmtenet en 
elektrisch. Elk type vergt een andere isolatiewaarde. 

Ruimtebehoefte die samenhangt met bereikbaarheid
Om de karaktervolle groei uit de regionale toekomstvisie mogelijk te maken, zijn 
bereikbaarheid, goede infrastructuur en logische routes belangrijke voorwaarden. 
Wie wandelt, fietst, openbaar 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.

Uit het thema bereikbaarheid vloeit geen nieuwe, aanvullende ruimtebehoefte 
voort. Ruimtereserveringen voor bijvoorbeeld de Rijnlandroute en de Leidse Ring 
Noord zijn al gedaan. Vele projecten zijn nu in uitvoering. Wel is er dringend 
behoefte aan een mobiliteitsvisie voor de lange termijn. Ook is een breed gedragen 
oplossing nodig voor het busstation bij Leiden Centraal. Zo’n oplossing moet 
leefbaarheid in het stationsgebied verbeteren, goede doorstroming van regionaal 
en lokaal busverkeer waarborgen en ruimte bieden om te kunnen voorzien in de 
behoefte aan extra woningen en kantoren. 

Soms is ook de Leidse regio te klein
Hoewel de Leidse regio in sommige opzichten best groot is (in inwonertal  
vergelijkbaar met de zesde stad van Nederland), is zij voor sommige opgaven 
toch te klein om zelfstandig resultaten te boeken. Dit geldt bij uitstek voor de 
energietransitie. Daar zijn we voor succes afhankelijk van geld en regelgeving 
van de rijksoverheid. 

Bij sommige andere onderwerpen is de Leidse regio afhankelijk van de provincie, 
bijvoorbeeld als het gaat om de nieuwe OVconcessie en om transformatie van 
het stationsgebied van Leiden tot een aantrekkelijk woon, werk en verblijfs
gebied, met een goed ingepaste busterminal. 
Voor de gemeenten in de Leidse regio is het belangrijk met elkaar scherp te 
benoemen welke ruimtelijke ambities zij delen. Die gezamenlijkheid is een 
noodzakelijke voorwaarde om regionale belangen met kracht en succes onder 
de aandacht te kunnen brengen bij hogere overheden.
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Figuur 9: Infrastructuurprojecten  
Leiden e.o.

Figuur 10: Bus- en HOV-netwerk

Een groot investeringsprogramma in uitvoering
Sinds 2012 werkt de gemeente Leiden samen met Leiderdorp en de provincie aan 
een groot investeringsprogramma voor bereikbaarheid. Het programma wordt in 
toenemende mate een ‘uitvoeringsprogramma’ dat zal doorlopen tot 2023 2024. 
Discussies over de projecten zullen vermoedelijk vooral gaan over ontwerp en 
wellicht over de impact op de omgeving.
Bij aanvang had het investeringsprogramma een omvang van rond de 350 miljoen 
euro. In 2017 is voor ongeveer 120 miljoen aan projecten opgeleverd (Parkeergarage 
Lammermarkt, Kanaaltunnel, Ontsluiting Bio Science Park en ‘Jan van Hout deel’ van 
de Centrumroute). In uitvoering zijn de buitenruimte Lammermarkt, de parkeergarage 
Garenmarkt en Centrumroute ‘deel Hooigracht’, samen rond de 45 miljoen euro.  
Voor het project Leidse Ring Noord (rond de 110 miljoen euro) is in 2016 een kader
besluit genomen. Naar verwachting zullen tegen de zomer van 2018 zullen voor de 
eerste twee deelprojecten, ‘Plesmanlaan t.h.v. Naturalis’ en ‘Aansluiting Engelendael’ 
uitvoeringsbesluiten worden voorgelegd aan de raden van Leiden en Leiderdorp. 
Hiermee is rond de 40 miljoen euro gemoeid. 
De resterende middelen betreffen vooral kleinere projecten in de Binnenstad en in 
de omliggende wijken (werktitel Buitenstad). Ook is een kaderbesluit voor de 
centrale infrastructuur op het BSP in voorbereiding. 

Leiden Centraal als regionaal OV-knooppunt én  
binnenstedelijke ontwikkelingslocatie
Op korte termijn is aandacht nodig voor de inpassing van het busstation bij Leiden 
Centraal en de afwikkeling van het vervoer in de brede omgeving daarvan.  
Dat laatste hangt ook samen met de nieuwe busconcessie die in voorbereiding is. 
Het stationsgebied van Leiden is het belangrijkste knooppunt voor treinen, hoog
waardig OV en regulier busverkeer. Daar is een soepele doorstroming wenselijk.  
Het stationsgebied is tegelijkertijd de belangrijkste binnenstedelijke locatie voor 
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wonen en werken in de regio. Optimale benutting van die locatie vergt dat een 
compact, inpandig busstation tot stand komt, dat wellicht minder vaak als eindhalte 
van busroutes wordt gebruikt. 

Openbaar vervoer
De vijf gemeenten werken gezamenlijk aan het opstellen van een openbaarvervoer
visie voor de Leidse Regio. Doelgroepenvervoer is ook een onderdeel van de 
OVvisie. Ook andere subregio’s van Holland Rijnland en MiddenHolland werken 
aan een OVvisie, die aansluitend worden samengevoegd tot één OVvisie Holland 
Rijnland/MiddenHolland. Tevens wordt gezamenlijk opgetrokken voor het leveren 
van input voor de busconcessie van de provincie.

Mobiliteitsvisie voor lange termijn ontbreekt
Toevoeging van duizenden extra woningen in de Leidse regio legt extra druk op het 
verkeersnet. Hoe groot die extradruk zal zijn, is niet bekend. De effecten van 
verdere verstedelijking zijn (nog) niet doorgerekend met verkeerskundige modellen. 
De omvang van die effecten is overigens mede afhankelijk van beleidskeuzen. Als je 
woningen bouwt zonder eigen parkeerplaats in gebieden met betaald parkeren, 
dan heeft dat bijvoorbeeld andere effecten dan wanneer gemeenten vasthouden 
aan hoge parkeernormen. In het grootste gedeelte van Leiden is het parkeren 
gereguleerd. Dit is en wordt samen met de omliggende gemeenten Leiderdorp en 
Oegstgeest geëvalueerd.
Voor toekomstige bereikbaarheid is het raadzaam om niet per project de impact 
het verkeersnet te vast te stellen en bijpassende maatregelen te nemen, maar om 
vooruitkijkend bereikbaarheidsoplossingen te creëren, voor alle kleine en grote 
(woningbouw)ontwikkelingen samen. Daar horen bijvoorbeeld ook groene loop en 
fietsroutes bij naar voorzieningen, om beweging te stimuleren.
De Leidse regio ontbeert nu een lange termijn mobiliteitsvisie om de regio leefbaar 
en bereikbaar te houden. In zo’n mobiliteitsvisie kunnen uitspraken worden gedaan 
over de wenselijkheid van een autoluwe binnenstad, van meer fietsverkeer, van 
aansluiting op lightrailnetwerken (Randstadrail, Amsterdams metronetwerk) en van 
verbetering van de spoorverbinding LeidenUtrecht. 

Ruimtebehoefte die samenhangt met voorzieningen
De regionale toekomstvisie beschrijft eens te meer dat de vele voorzieningen in de 
Leidse regio bijdragen aan onze aantrekkingskracht. En omdat we gezamenlijk één 
stedelijk gebied bewonen en gebruiken, is de ontwikkeling en spreiding van het 
aanbod aan voorzieningen iets wat 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 ondernemer
schap tot gemeentelijke dienst. Goede spreiding is daarom altijd maatwerk,  
dat zorgvuldigheid, afstemming en samenwerking vergt. 
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Het is lastig in te schatten hoeveel ruimte in de komende jaren extra nodig is voor 
maatschappelijke voorzieningen. De ruimtebehoefte is sterk afhankelijk van de 
bevolkingsopbouw en van politieke wensen over het voorzieningenniveau. De 
ontwikkeling van de bevolkingsopbouw is vrij goed in te schatten; de ontwikkeling 
van politieke wensen is lastiger te modelleren. 

Vele factoren beïnvloeden behoefte aan voorzieningen 
De benodigde ruimte voor maatschappelijke voorzieningen is afhankelijk van 
verschillende factoren. De belangrijkste factoren zijn demografie en normstelling 
volgend uit beleid (lees: politieke keuzen). Demografische ontwikkelingen zijn nauw 
gerelateerd aan de beschikbare woningen en de leeftijd van een wijk. Wijken met 
eengezinswoningen uit de jaren ’70 zijn bijvoorbeeld vaak sterk vergrijsd. Daar is 
waarschijnlijk meer behoefte aan ouderenvoorzieningen dan aan halfpipes. 
De programmering van maatschappelijke voorzieningen heeft daarmee een nauwe 
relatie met het woningbouwprogramma. Op basis van demografische gegevens kan 
de omvang van de doelgroep voor verschillende maatschappelijke voorzieningen in 
beeld worden gebracht. Voor de meeste maatschappelijke voorzieningen kan 
daarbij gewerkt worden met grove vuistregels.
• Het eenvoudigste voorbeeld is voorzieningen voor het basisonderwijs. Door de 

leerplicht is de omvang van de doelgroep gegeven door het aantal kinderen in de 
leeftijd tussen 4 en 12 jaar. Daaruit volgt hoeveel vierkante meter aan onderwijs
huisvesting nodig is.

De ruimte die nodig is voor zaken als sport, cultuur en welzijn, is afhankelijk van 
allerlei factoren: politieke keuzen, type voorziening en programmering. Voor een 
schaatshal zijn mensen bijvoorbeeld bereid verder te reizen dan voor een 
jeudeboulesbaan. 

Ruimtebehoefte die samenhangt met gezonde leefomgeving
Onze directe woonomgeving heeft een grote invloed op gezondheid en vitaliteit. 
 In de regionale toekomstvisie is afgesproken om kennis over gezondheid en 
vitaliteit toe te passen bij de inrichting en (her)ontwikkeling van bebouwing, 
straten, pleinen en groen. 

Uit het streven naar een gezonde leefomgeving vloeit geen concrete ruimteclaim 
voort. Wel is de inrichting van de ruimte van groot belang, omdat die kan uitnodigen 
tot ontmoeten, en omdat die kan verleiden tot bewegen. Beide zijn essentieel voor 
“positieve gezondheid”. Uiteraard is ook “groen” van belang voor gezondheid, maar 
dat thema komt al elders aan bod. 

Beweegvriendelijk inrichten, voor een gezonde leefomgeving
• Een beweegvriendelijke inrichting van steden of dorpen begint met plekken 

vlakbij de voordeur, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat gaat niet zozeer 
om de gebouwen, maar de straten en steegjes ertussen, om pleinen en hofjes. 
Dat zijn de plekken waar inwoners hun buren ontmoeten, op de stoep bij de 
voordeur, in een hof of in een gezamenlijk binnentuin. Zulke plekken kunnen bij 
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elke stedenbouwkundige ingreep opnieuw worden gecreëerd, versterkt of 
beschermd. En de noodzaak daartoe is misschien wel het grootst in de wijken 
waar mensen die minste sociale redzaamheid hebben, met weinig sociale 
contacten en kleine sociale netwerken, en in wijken met een (sterk) vergrijsde 
bevolking (“dementievriendelijke wijken”). 

Figuur 11: buurten met veel (rood) en 
weinig (blauw) inwoners met beginnende 
dementie

Figuur 12: inwoners met een beperkt 
sociaal netwerk en lage sociale  
zelfredzaamheid (donkerrood)

Behalve ontmoeting is ook beweging van belang. De inrichting van de stad kan 
daaraan bijdragen. Kennis daarover kan uit onverwachte hoeken komen, zoals de 
apps die sporters gebruiken om hun prestaties bij te houden. Daaruit valt af te 
leiden dat hardlopers houden van routes over fiets en wandelpaden langs water, 
van plekken met weids uitzicht zonder kruisend autoverkeer, en van routes door 
parken waar aantrekkelijke rondjes kunnen worden gelopen, zoals de Leidse Hout 
en polderpark Cronesteijn. Tenminste, 
dat is te zien op informatie van Strava, 
een app die veel door amateursporters 
wordt gebruikt. Bij verdere verstedelij
king kan hiermee rekening worden 
gehouden, bijvoorbeeld door aantrekke
lijke paden aan te leggen vanaf woning
bouwlocaties naar routes langs water. 

Figuur 13: Hardlooproutes –  
hoe feller, hoe intensiever gebruikt
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Integraal en regionaal denken en doen

Integrale afwegingen
In de regionale toekomstvisie zijn wonen en groen met elkaar verbonden, 
vanuit de gedachte dat beslissingen over “wonen” bepalen of groengebieden 
nu en in de toekomst behouden kunnen blijven, en omdat de bescherming van 
groen betekenis heeft voor de te realiseren woningbouwprogramma’s. Dit is 
een begin van integraal regionaal denken en doen. 

De analyse van ruimtebehoeften in dit document leert dat de thema’s wonen en 
groen ook nauw verbonden zijn met investeringsbeslissingen op andere terreinen, 
zoals energie, duurzaamheid, bereikbaarheid, economie en bedrijventerreinen. 
Die onderwerpen kun je niet uiteenrafelen en los van elkaar bezien. Ze vergen 
telkens integrale afwegingen. 

De behoefte aan integrale afwegingen staat op gespannen voet met de sectorale 
benadering die nog steeds vaak wordt gebruikt. Die sectorale benadering zien we 
terug in bestuurlijke portefeuilleverdelingen, in aandachtsgebieden van managers 
en in taken en verantwoordelijkheden van medewerkers. Die sectorale bena
dering kan leiden tot angst dat de belangen op een specifiek terrein onvoldoende 
aandacht krijgen. Het is voor alle betrokkenen een uitdaging om over die angst 
heen te stappen, en te kiezen voor gebiedsgerichte oplossingen die werken op 
het niveau van straat en buurt, én op het niveau van de hele stedelijke regio. 

Regionale belangen meewegen
Als het gaat om ruimtegebruik, zijn alle gemeenten in de Leidse regio afhankelijk 
van elkaars beslissingen. Wanneer een bedrijventerrein niet optimaal wordt 
gebruikt, leidt dat bijvoorbeeld tot extra druk op bedrijventerreinen elders.  
En dat hindert realisatie van prettige stedelijke woonmilieus op zulke plekken.  
En telkens wanneer kansen voor optimaal ruimtegebruik worden gemist,  
vergroot dat de kans dat op zeker moment (in 2040 of 2050?) toch polders 
volgebouwd moeten worden: een perspectief dat alle gemeenten zeggen  
te willen vermijden. 



37

Regionaal én integraal
Op dit moment is er geen bestuurlijke tafel waar regionale belangen integraal 
met elkaar worden besproken en afgewogen. Ook ontbreekt een ambtelijke tafel 
waar zulke afwegingen kunnen worden voorbereid. Dat maakt samenwerking en 
afstemming ingewikkeld. Dat hebben we ook weer ervaren tijdens de totstand
koming van deze inventarisatie van ruimtebehoeften. Groenmedewerkers 
moesten bijvoorbeeld niet alleen in hun eigen organisatie afstemming zoeken, 
maar ook met collega’s uit de vier andere gemeenten. En daarna was integrale 
afstemming nodig van de groenmedewerkers met de woonmedewerkers,  
de bereikbaarheidsmedewerkers, de economiemedewerkers etc. 
In de komende periode zullen nog veel beslissingen nodig zijn over onderwerpen 
uit de toekomstvisie 2027, regionaal en integraal. De Regionale woonagenda 
Holland Rijnland vergt bijvoorbeeld nadere uitwerking in de Leidse regio plus 
Katwijk. Dat gebeurt nu nog vooral sectoraal. Op het niveau van Holland Rijnland 
wordt wonen niet integraal benaderd, dus niet in samenhang met bereikbaar
heid, energietransitie, economie, groen, voorzieningen, etc. 
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8. Conclusies en aanbevelingen

Samenwerking
Er wordt in de Leidse regio al veel samengewerkt. Dat is een van de positieve inzichten 
van deze verkenning. Samenwerking gebeurt in alle domeinen. Die samenwerking 
wisselt per domein, per thema, per dossier en gaat van micro operationeel tot macro 
strategisch. Die samenwerking is de afgelopen jaren organisch en pragmatisch 
gegroeid. En kent allerlei verschijningsvormen. Van puur ambtelijk tot voorzien van 
een zware bestuurlijke ‘top’.

Er zijn veel verschillende samenwerkingsverbanden waarin gemeenten van de 
Leidse regio deelnemen. Daarnaast zitten individuele gemeenten ook nog in 
verschillende samenwerkingsverbanden. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt  
in voormalig Haaglanden, in Holland Rijnland, in Hart van Holland en in de Leidse 
regio. Dit heeft door de jaren heen geleid tot een diffuse lappendeken aan samen
werkingsverbanden. Voor onze inwoners wordt het er niet duidelijker op. Daarnaast 
is het voor de ambtenaren uit de gemeenten soms lastig schakelen en neemt de 
kans op overlap of dubbel werk toe.

Er zijn dus veel samenwerkingsverbanden. Daarbij komt het voor dat in deze 
samenwerkingsverbanden dezelfde thema’s aan de orde komen. Doordat dezelfde 
thema’s op verschillende tafels zijn belegd, is minder duidelijk wie wat precies doet 
en of er daadwerkelijk dubbelingen in thema’s en werkzaamheden zitten. Er is dus 
een bewustere afweging nodig waar we samenwerking willen vormgeven en er zijn 
dus keuzes nodig. Intensivering van samenwerking in de Leidse regio kan de aanlei
ding daarvoor zijn. Wat is de gewenste schaal per thema? Wat kunnen we doen om 
dubbelingen te voorkomen? Wat doen we bijvoorbeeld op de schaal van Holland 
Rijnland en wat doen we op schaal van de Leidse regio en waar spreken we als 
Leidse regio met één mond? 

Er ligt een kans om door bundeling van krachten in de Leidse regio, meer impact  
te hebben op andere schaalniveaus zoals Holland Rijnland, Metropoolregio en de 
Randstad. Verder kunnen we efficiënter werken wanneer we de overlap en veelheid 
van samenwerkingsverbanden verminderen. 

Laat duizend bloemen bloeien is voor het veld van deze regio dus een treffend 
beeld. Evenwel is, om bij dit beeld te blijven, niet erg duidelijk waarom waar wat 
groeit en waarom andere stukken braak liggen. Organisch en pragmatisch dus. Dat 
betekent tevens onvoldoende gestructureerd, onvoldoende planmatig, onvoldoen
de transparant, etc. Waarschijnlijk dus minder effectief en zeker niet efficiënt.  
De keuze voor samenwerking lijkt voorlopig nog meer gebaseerd op het dienen  
van eigen belang en het behalen van eigen voordeel. Er wordt onvoldoende  
geredeneerd en beredeneerd vanuit de visie op de ontwikkeling van de regio en  
de gedeelde winst die daar te behalen valt. 
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Verkenning
Er bestaan bij betrokkenen wisselende beelden over te behalen quick wins. Die 
blijken er slechts beperkt te zijn. Want de quick wins zijn de afgelopen jaren echt 
wel opgepakt. Alleen weten we het niet van elkaar. En zeker de gemeenteraden 
hebben daar minder direct zicht op. Wij zien dus dat er beperkte animo is voor de 
lijst van ‘nu’ onderwerpen (quick wins). De onderbouwing hiervoor varieert. Een en 
ander ‘loopt’ al (al dan niet gemankeerd); dingen nog moeten worden uitgezocht; 
het onderwerp krijgt minder prioriteit; de politiek moet eerst een uitspraak doen; 
dingen zijn politiek te gevoelig. Voor een aantal onderwerpen suggereren wij een 
praktisch vervolg op korte termijn.

Het beeld dat deze verkenning oproept is duidelijk. Het is, als we vertrekken vanuit 
de ambities uit de visie, nog onvoldoende onderzocht en onderbouwd hoe die 
ambities moeten worden vertaald naar gezamenlijk geformuleerd beleid, gezamenlijk 
uit te voeren programma’s en projecten. De gemeenten zijn op alle ambities aan de 
slag, maar niet altijd in samenhang en in hetzelfde tempo. We hebben ongelooflijk 
veel feiten en data over de claims op de ruimte in de regio. Dat is niet hetzelfde als 
beschikken over informatie op basis waarvan dilemma’s kunnen worden geduid en 
besluiten worden voorbereid en genomen. Daarmee is er naar onze mening nog 
geen goede basis voor een integrale afweging van belangen, over alle domeinen en 
voor alle gemeenten. De behoefte aan integrale afwegingen staat tevens op 
gespannen voet met de sectorale benadering die nog vaak wordt gebruikt.  
Die sectorale benadering zien we terug in bestuurlijke portefeuilleverdelingen,  
in aandachtsgebieden van managers en in taken en verantwoordelijkheden van 
medewerkers. Die sectorale benadering kan leiden tot angst dat de belangen op 
een specifiek terrein onvoldoende aandacht krijgen. Het is voor alle betrokkenen 
een uitdaging om over die angst heen te stappen, en te kiezen voor gebiedsgerichte 
oplossingen die werken op het niveau van straat en buurt en op het niveau van de 
hele Leidse regio. 

We gaan hier voorbij aan de welhaast existentiële vraag of de basis voor samen
werking er wel is wanneer het gaat om vertrouwen, gunfacor en realiteitszin.  
De visie op de Leidse regio wordt wel degelijk gedragen. Over de uitdaging zijn we 
het eens! We stellen hier dat er volop argumenten zijn om de samenwerking in de 
Leidse regio fundamenteler vorm te geven. We werken al veel samen met andere 
gemeenten in Holland Rijnland verband, enzovoort. Ieder vraagstuk heeft een eigen 
complexiteit en dynamiek die weer leidt tot alternatieve coalities en verbanden. 
 En dat zal niet minder worden. De Leidse regio doet haar eigen inwoners tekort 
door nog onvoldoende uit te gaan van de gezamenlijke kracht. De Leidse regio heeft 
de maat en de schaal om adequaat te kunnen handelen aangaande de thema’s die 
gemeentes niet meer solitair kunnen aanpakken. En is tegelijkertijd in staat om dicht 
bij de burgers te blijven opereren.
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Daarom stellen wij voor als uitgangspunt te hanteren:
Doe als Leidse regio regionaal wat regionaal moet; doe lokaal wat lokaal kan.

Wij komen tot de volgende aanbevelingen.
1. Stel vast dat de ambities uit de visie op de Leidse regio een integrale benadering 

vergen, een samenhangende aanpak voor wonen, economie, duurzaamheid, 
groen, vitaliteit, etc. 

2. Pak de korte termijn acties op en wacht niet op de andere zaken.
3. Toets na de verkiezingen of de nieuwe colleges en raden van de Leidse regio 

aan de slag willen met de realisatie van de ambities uit de visie en wat dus de 
ambitie is voor de samenwerking in de regio.

4. Maak een programma (met een ambtelijke en bestuurlijke governance) dat 
– met gebruikmaking van deze rapportage – alle ambities uit de visie op de 
Leidse regio in onderlinge samenhang van een aanpak voorziet. Dat vergroot  
de impact voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de Leidse regio en 
reduceert de complexiteit.

5. Reserveer bij de coalitiebesprekingen alvast middelen om zo’n programma 
aanpak te kunnen opstarten. 

Tot slot
Je zal maar ambtelijk verkenner zijn! Welnu, het was mij een genoegen. Het gebeurt 
niet zo vaak dat je als loyaal ambtenaar zo direct je advies kan uitbrengen aan vijf 
nieuwe besturen. Het team was van grote waarde, ondermeer om steeds een 
kritisch blik te hebben en te vermijden dat we in valkuilen zouden stappen. Het is 
een ambtelijk advies. Daarmee is ook gezegd, dat dit rapport pas lading krijgt 
wanneer onze nieuwe bestuurders er iets van gevonden hebben. Gelukkig maar!
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Colofon
Rapport Ambtelijke verkenning  
samenwerking Leidse regio
Maart 2018
Opmaak: Grafisch Productie Centrum 

Dit rapport is gemaakt in opdracht van de vijf gemeente
secretarissen Leidse regio (Leiden, Leiderdorp,  
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). Ambtenaren 
en bestuurders van de vijf gemeenten hebben hun 
inbreng gegeven bij de totstandkoming hiervan.

Voor vragen of opmerkingen over dit rapport kunt u 
contact opnemen met de gemeentesecretaris van uw 
gemeente. 
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