
Betreft: website gemeente Teylingen: 

 Op de website van de gemeente Teylingen trof ik o.a. de volgende teksten aan, waaruit niet 

blijkt: 

- dat zij de gemeente Leiden in hun plannen hebben gekend en/of erover geïnformeerd, 

en,  

- dat zij recreatie en niet de natuur, en daardoor verbetering van het rendement van de 

Teylingse middenstand nastreven, èn,  dat zij de aanleg van een korte verbinding van 

het Singelpark in Leiden naar Teylingen het belangrijkst vinden. 

Zie uit: “Definitieve versie A5 brochure Visie op recreatie en toerisme Teylingen 2016 – 2020” 

Pag. 8: 

“Onder recreatieve voorzieningen vallen de openbare structuren en locaties om recreanten en toeristen 

te kunnen ontvangen (bijvoorbeeld infrastructurele netwerken, picknickplekken en bankjes, beleefbare 

landschappen).“ 

“De bereikbaarheid van de gemeente (lees: gemeente Teylingen) alsmede de kwaliteit van de openbare 

ruimte zijn belangrijke elementen die bepalend zijn voor een positieve beleving van de gemeente.”  

Pag. 9: 

“Wij werken samen in de Bollenstreek 

In juli 2012 hebben de zes Bollenstreekgemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 

en Teylingen een ambitieverklaring recreatie en toerisme ondertekend. Binnen dit 

samenwerkingsverband ontwikkelen en versterken de gemeenten uit de Bollenstreek de regionale 

samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme. Er zijn vijf toeristische thema’s benoemd waarop 

de gemeenten intensief met elkaar samenwerken: regiomarketing, wandelen, etsen, verblijfsrecreatie en 

waterrecreatie. Aan de verschillende thema’s zijn verschillende projecten gehangen. Dit kunnen 

regionale projecten zijn (zoals het wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek), maar ook meer lokale 

projecten die er toe bijdragen dat het voorzieningenniveau (en daarmee de aantrekkelijkheid voor 

bezoekers) wordt vergroot. Vanuit deze samenwerking wordt aangehaakt bij het beleid van de Provincie 

Zuid Holland en wordt gewerkt aan een meerjarenprogramma gekoppeld aan het provinciale 

Groenprogramma.“ 

- 

“Wij werken samen in de Leidse Ommelanden (LOL)  

De gemeente Teylingen werkt samen met de gemeenten Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag 

en Braassem, Zoeterwoude en de Federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver aan 

een toekomstbestendige kwaliteitsimpuls waar het gaat om het behoud en toegankelijk maken van het 

landschap in de Leidse regio. Er wordt gewerkt aan aantrekkelijke verbindingen vanuit de stad Leiden 

richting vier oer-Hollandse landschappen te weten Duin- en Bollenstreek, Duin, Horst & Weide, Hollands 

Plassengebied en Wijk & Wouden.” 

 
 
Betreft: website gemeente Leiden 
 



 Op de website van de gemeente Leiden wordt geen aandacht gegeven aan alle plannen van de 
gemeente Teylingen met betrekking tot de Kagerzoom! Er wordt wel melding gemaakt van het 
samenwerkingsverband “Leidse Ommelanden”, maar het laatste bericht daarover dateert van 16 
maart 2015. 

 Wel is er op de website sprake van het implementeren van de Omgevingswet, die in 2019 van 
kracht gaat worden.  

 
Uit: Planning Programma Omgevingswet 
 
Pag. 22 

12. Samenwerking Regiogemeenten  

Voor de implementatie van de Omgevingswet is een goede samenwerking met regiogemeenten 
essentieel. Op de eerste plaats omdat het een nieuw traject is, met nieuwe uitdagingen, waarbij 
gemeenten veel van elkaar kunnen leren. Niet iedereen hoeft voor zichzelf het wiel uit te vinden en het 
sluiten van allianties in de regio kan nuttig zijn. Op de tweede plaats, krijgen gemeenten te maken met 
een veel grotere lokale afwegingsruimte. Gemeenten bepalen voor zichzelf de normen en kaders, 
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en geluid. Om te voorkomen dat in verschillende gemeenten grote 
beleidsverschillen ontstaan, is afstemming waar mogelijk gewenst.  

De gemeente Leiden werkt in ieder geval samen met de servicepunt‐71 gemeenten. Dit zijn Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude. Ook Voorschoten en Katwijk haken aan bij de samenwerking. De 
gemeenten erkennen het belang van samenwerking op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Met 
betrekking tot operationeel niveau vinden gemeenten elkaar om praktische vraagstukken, zoals de 
opgave digitale stelsel Omgevingswet (DSO), samen te analyseren en vorm te geven. Bij andere 
vraagstukken zoals de pilots van het Omgevingsplan‐ en visie, doen de gemeenten aan kennisuitwisseling 
en informatiedeling. Op het gebied van BVTH werken de gemeenten al samen en maken zij gebruik van 
elkaars diensten. Zo worden bijvoorbeeld toezichthouders onderling uitgewisseld. Om te bepalen op 
welke manier de gemeenten op strategisch niveau gaan samenwerken, is het van belang dit gesprek te 
voeren op bestuurlijk niveau. In het kader van visievorming gebeurt dit reeds met de regionale 
omgevingsvisie, een van de pilots uit het traject Pilots Omgevingsvisie van het ministerie van I&M. 
Samenwerking kan worden uitgebreid en voortgezet op de het punt van visievorming en planvorming. 
Op een aantal thema’s, zoals wonen en energietransitie ligt dit voor de hand en wordt in het kader van 
de regionale omgevingsvisie en de regionale woonvisie al verder ingevuld. In het programmaplan krijgen 
deze vragen een positie (onder meer bij proces en organisatie en bij DSO)  

Een andere vorm van regionale afstemming is die met de provincie Zuid‐Holland. ‘Hoe verhouden de 
provinciale, regionale en gemeentelijke visie zich ten opzichte van elkaar?’ Hoe hanteert de provincie in 
de toekomst de lokale afwegingsruimte en hoe staat dat in verhouding met de toekomstige provinciale 
verordening? Ook hier zal het besprek op bestuurlijk niveau verder vorm gegeven moeten worden.  

 

 
Mijn conclusie: 
 
De gemeente Leiden is in gebreke gebleven m.b.t. het zich verdiepen in wat Teylingen en de 
Provincie Zuid-Holland voor plannen hebben ontwikkeld m.b.t. de Kagerzoom en heeft zich ook 
niet verdiept in de belangen en wensen van de bewoners van Leiden, die in het aangrenzende 
gebied wonen.  
 
Kan de gemeente Leiden hier nog op worden aangesproken? 
 


