Omgevingsvisie Hart van Holland gemeenten, Gemeente Leiden en Hart van Holland gemeenten

Beschrijving maatschappelijk probleem/opgave

Welke onderzoeksvraag wordt beantwoord?
Wat is de doelstelling van het project?

Beoogde resultaten / producten
Doelgroep
Deelnemers

De 10 samenwerkende gemeenten van Hart van Holland 2040 (Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en
Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Leiden) stellen gezamenlijk een regionale agenda op
voor de Omgevingsvisie 2040 op. Hiermee nemen de gezamenlijke gemeenten een voorschot op de implementatie van
de Omgevingswet zoals die in 2018 wordt voorzien. In de Omgevingswet wordt opgenomen dat de gemeente een
omgevingsvisie moet vaststellen inclusief een visie op de gemeentelijke watertaken. Deze visie vormt onder de
Omgevingswet de basis voor een uitvoeringsprogramma (rioleringsprogramma) en het omgevingsplan (bestemmingsplan
en waterverordeningen).
Naar verwachting zullen in het Hart van Holland in de komende 25 jaar minstens 30.000 nieuwe woningen moeten
worden gebouwd. Men wil dit doen met behoud van de diversiteit en kleinschaligheid die de regio zo aantrekkelijk maakt
voor kenniswerkers. Daarvoor is het belangrijk dat zowel het stedelijke gebied als de landschappen en de kernen in die
landschappen worden gekoesterd en waar mogelijk versterkt. De juiste programma’s moeten op de beste plek landen.
Voor de Omgevingsvisie van de Hart van Holland gemeenten is meer kennis over de rol van bodemdaling en de interactie
hiervan met de klimaat- en wateropgave en de energietransitie essentieel. Het gaat dan met name om het oostelijk deel
van het Hart van Holland gebied. Concreet gaat het om: Teylingen ten oosten van de A44, Kaag en Braassem, Leiderdorp,
delen van Leiden, Zoeterwoude en delen van Voorschoten.
Welke rol speelt bodemdaling bij het opstellen van een Omgevingsvisie?
Het doel is om voor 10 gemeenten gezamenlijk een integrale langetermijnvisie op te stellen voor de fysieke leefomgeving
op terreinen huisvesting, natuur en milieu, water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, energie, verkeer en vervoer,
cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling. Bodemdaling en het gebruik van bodem en ondergrond is voor deze
gemeenten een belangrijke randvoorwaarde voor de Omgevingsvisie.
Een kaart die de kennis van de bodem verbeeld en richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.
Alle beoogde partners zoals gemeenten, waterschap, provincie, drinkwaterbedrijf, Alliander, burger, landbouw, industrie,
terreinbeheerders
Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar,
Leiden, Dunea, Provincie Zuid Holland, Naturalis, Fabric, Atlerra, POSAD, Buck consultants, Evolve, Sterk Consulting,
Hoogheemraadschap van Rijnland

Contactpersoon en -gegevens
Financiering: omvang en realisatie
Omvang
 100 K
 100 – 250 k
 > 250 K
Realisatie:
 Volledig
 Deels
 Niet
Status
 Voorbereiding
 Startfase
 Lopend
 Afgerond

Fred Goedbloed: f.goedbloed@leiden.nl

Omvang:
 > 250 K
Realisatie:
 Deels

Status
 Lopend

Links (url)

https://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/omgevingsvisie-hart-van-holland-voor-inspraak-vastgesteld/

Looptijd

Langlopend

Locatie

Leiden en omgeving

