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Notitie ‘Regionale overlegstructuur Ruimte’ 

1. Aanleiding 
In het PHO Ruimte van 11 februari jl. is een discussie gevoerd over de regionale rolbepaling in 
het ruimtelijke domein. Een vergelijkbare discussie is ook gevoerd in de andere PHO’s. Een en 
ander heeft geleid tot de Inhoudelijke agenda 2016 van Holland Rijnland, waarin niet alleen 
de diverse rollen staan beschreven maar ook op hoofdlijnen de thema’s en taken die Holland 
Rijnland in 2016 uitvoert. Het takenpakket staat overigens niet vast, maar zal de komende 
periode gevoed worden door de Regionale kansenkaart. Een dynamisch document waarin de 
huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de regio staan beschreven en de 
partijen die deze opgaven op gaan pakken. 
Momenteel werken 10 gemeenten rondom Leiden aan een Omgevingsvisie Metropolitaan 
gebied Leiden, een pilot in de landelijke ontwikkeling naar omgevingsvisies. Binnen de Duin- 
en Bollenstreek wordt momenteel gewerkt aan de herziening van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. In beide trajecten participeren een groot 
aantal gemeenten en andere stakeholders. De gemeenten Teylingen, Noordwijk en Katwijk 
participeren in beide trajecten. 
Een belangrijke partner op het terrein van ruimtelijke ordening is de provincie. De Visie 
Ruimte en Mobiliteit (VRM) is vorig jaar vastgesteld en de visie wordt niet meer jaarlijks 
geactualiseerd. De Bestuurlijke Tafel Ruimte is tot nu toe het gremium geweest waarin regio’s 
(bestaande uit gemeenten en waterschappen) in gesprek gaan met de provincie. Momenteel 
wordt ambtelijk met de provincie besproken wat de gewenste vorm is voor deze bestuurlijke 
tafels en wat er besproken gaat worden, nu de VRM in uitvoering is. De lijn die zichtbaar lijkt 
te worden is dat deze tafels tweejaarlijks plaats blijven vinden en dat er meer integrale 
ruimtelijke projecten en programma’s besproken zullen worden. Het zal naar verwachting 
minder gaan om bestuurlijk-juridische aspecten. Mogelijk in samenhang met andere 
beleidsterreinen, zoals landschap, water en economie.  

2. Onduidelijke structuren en witte vlekken 
De vraag is nu wat gegeven bovenstaande ontwikkelingen de gewenste subregionale en 
regionale overlegstructuur is. Schematisch gezien vindt er momenteel ambtelijke en 
bestuurlijke afstemming plaats in de volgende gremia: 
 
 Ambtelijke afstemming Bestuurlijke afstemming 
Leidse regio (plus) Projectgroep Omgevingsvisie 

Metropolitaan gebied Leiden 
Projectgroep Omgevingsvisie 
Metropolitaan gebied Leiden 

Duin- en Bollenstreek AO/Coördinatieteam Overlegplatform Greenport 
RO 

Rijn- en Veenstreek PM PM 
Holland Rijnland AO RO PHO Ruimte 
Regio en provincie Ambtelijke voorbereiding 

Bestuurlijke Tafel Ruimte 
Bestuurlijke Tafel Ruimte 

 
Dit overzicht is redelijk helder. Toch zijn er in de huidige beleidspraktijk onduidelijkheden over 
de bestaande overlegstructuur: 

 Uit welke gemeenten bestaan de subregio’s? Wat beschouwen we als een coherent 
gebied? Ligt dat vast, of is dat flexibel?  
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 Hoe vindt de besluitvorming plaats binnen de subregio? Wie maakt er keuzes? Zijn dat 
uiteindelijk de individuele gemeentes? 

 Hoe verhouden de verschillende subregionale visies zich ten opzichte van elkaar? 
 Wat is de rol van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland? 
 Hoe verhouden stuurgroep/overlegplatform, PHO Ruimte en Bestuurlijke Tafel zich ten 

opzichte van elkaar?  
 
Het is goed om op basis van deze vragen het gesprek met elkaar aan te gaan en te kijken 
hoe de verschillende gezichtspunten zich tot elkaar verhouden. 

3. Voorstel voor een flexibele, ruimtelijke overlegstructuur 
Als 14 gemeenten willen we graag samenwerken in regionaal verband. Daarbij is besloten dat 
het zwaartepunt bij de subregio’s ligt. Daar zullen ook de prioriteiten en accenten gelegd 
moeten worden binnen het ruimtelijke domein. Waar vindt er woningbouw plaats, waar wordt 
kantoor- en bedrijfsruimte aangeboden, waar is plek voor detailhandel en waar wordt energie 
opgewekt? Dit gesprek vindt plaats binnen de subregio’s, waarbij de basiscoalitie vastligt 
(Leidse regio, Duin- en Bollenstreek, Rijn- en Veenstreek), maar er ook (buur)gemeenten aan 
kunnen sluiten. Het is van belang dat er een duidelijk procesplan ligt, waarin aan staat 
gegeven hoe de verschillende gemeenten hierin worden betrokken. De regio Holland Rijnland 
wordt op hoofdlijnen betrokken in het proces en zal desgewenst haar input geven op enkele 
regionale thema’s. Ook de regionaal portefeuillehouder Ruimte is betrokken in deze 
processen. 
 
De inzichten hierover worden zowel ambtelijk en bestuurlijk gewisseld aan de regionale tafels 
in het AO en PHO. Het gaat daarbij om het delen van kennis over zowel het (participatie) 
proces als over de inhoud. In deze gesprekken worden ook de ruimtelijke ambities helder en 
kunnen prioriteiten worden gesteld. Wat zijn de belangrijke ruimtelijke projecten en 
programma’s die om lobby vragen richting provincie en Rijk? Voorafgaand aan de Bestuurlijke 
Tafels Ruimte vindt deze prioriteitsstelling plaats in de PHO’s.  
Wanneer bovenstaande structuur in een afbeelding wordt weergegeven, ziet het er als volgt 
uit: 
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