
AMENDEMENT

Voorstelnummer: C

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. t2 oktober 2020

Agendapunt: 9

Onderwerp: Regionale omgevingsagenda Hart van Holland

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het voorgestelde beslispunt 1-, bestaande uit de volgende wensen en bedenkingen te schrappen:
1. De volgende wensen en bedenkingen mee te geven;
W&B 1. "Onze raad onderschrijft de noodzaak om onze economie en ons vestigingsklimaat te
versterken en dat verbeteren van de bereikbaarheid daar een belangrijk element in is. Onze
gemeenteraad vindt het van belang om dit waar dit effectief kan zijn ook nu al dan wel lokaal, dan
wel samen met buurgemeenten dan wel samen met onze regio onder de aandacht van de provincie
en rijk te brengen."
W&B 2. "Onze raad zou ook potentiegebied Knoop Hoogmade verder willen brengen en wil daarover
graag in regionaal verband verder het gesprek aangaan om de volgende vragen te kunnen bespreken:
- hoe gaan wij als raad dit potentiegebied verder brengen;
- wat is de volgende stap en wanneer willen we die gezamenlijk zetten;
- zien we daarbij een wisselwerking met andere potentiegebieden;
- is er ondersteuning door Holland Rijnland nodig."
W&B 3. "Onze raad herkent de rode draden uit de omgevingsagenda. Onze raad wil graag in
regionaal verband het gesprek aangaan over benutten van deze draden in de context van lokale
gebiedsontwikkeling ter versterking van de specifieke bijdrage van de eigen gemeente in het grotere
geheel."

Te vervangen door
1. De volgende wensen en bedenkingen mee te geven:
W&B 1. "Onze raad onderschrijft de noodzaak om onze economie en ons vestigingsklimaat te
versterken, onder meer door de bereikbaarheid te verbeteren. Deze agenda Hart van Holland moet
de basis zijn voor de ruimtelijke afwegingen in Holland Ríjnland en de belangenbehartiging van de
gemeenten rondom de oude Rijn naar provincie en Rijk (NationaalGroeifonds).
W&B 2. "Onze raad vindt het belangrijk dat de regionale agenda leidt tot concrete resultaten die
zichtbaar zijn voor burgers en waarin de verschillende ruimtelijke aspecten zijn afgewogen. De raad
wil het potentiegebied Knoop van Hoogmade verder brengen, en geeft daarbij de volgende accenten
mee:

- Breid het potentiegebied Knoop van Hoogmade uit met concreter benoemen van de ambitie
van de doorontwikkeling van het regionale zorgcluster/ vitaliteitsboulevard langs de A4,
vanwege het regionale belang daarvan

- Gebruik de Knoop van Hoogmade als een gebied dat we willen gebruiken om de
transformatie o de Baande lijk te maken en ons aandeel te leveren in de ruimtel



consequenties van de Regionale Energie Strategie, zoals laadstations;

De fietsverbinding tussen de Bloemerd en het Goybos te verbeteren, om zo de regionale

recreatieve fietsroutes te verbeteren.

Toelichting: Hiermee is geprobeerd de discussie in het forum vanuit de verschil lende fracties te

verwoorden. Wens en bedenking 3 is geschrapt, omdat steun voor de rode draden een rechtstreeks

gevolg is van het vaststellen van deze agenda.
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