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De gemeenten uit Holland Rijnland aangevuld met de
gemeente Wassenaar en het Hoogheemraadschap van
Rijnland hebben samengewerkt aan het opstellen van de visie
Natuurlijke leefomgeving, Basis in balans. Het is een van de
uitwerkingen van de ín 2017 vastgestelde Regionale agenda
Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland. Dit is een van de
thematische verdiepingen die regionaal worden opgesteld.
Met natuurlijke leefomgeving wordt bedoeld een gezonde
leefomgeving voor mens, dier en plant in een economisch
vitale regio. Deze visie stelt de rijkdom aan landschappelijke
identiteiten als basis voor de natuurlijke leefomgeving. Dat
betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen als verstedelijking,
nieuwe infrastructuur, intensieve landbouw sterker dan tot nu
toe rekening gehouden moet worden met de identiteit
dragende landschappelijke elementen. De aanbeveling is dat
de rijkdom aan identiteiten de basis zou moeten zijn voor alle
toekomstige ontwikkelingen. Met dit document kan de
natuurlijke leefomgeving beter meegewogen worden bij
ruimtelijke ontwikkelingen.

Bijlagen:

1. Leidende principes (Hoofdstuk 4 uit de visie natuurlijke
leefomgeving)
2. Visie op natuurlijke leefomgeving: basis in balans.

Beslispunten

1.De leidende principes uit de visie Natuurlijke Leefomgeving
vast te stellen als input voor de Omgevingsvisie;

Relatie met:

Agendapunt:
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Visie Hart van Holland gemeenten: Natuurlijke leefomgeving: Basis in balans
Samenvatting
In 2018 en 2019 hebben de bureaus marco.broekman en flux landscape architects de visie
Natuurlijke leefomgeving voor Hart van Holland geschreven. Trekker van het hele proces was de
gemeente Zoeterwoude namens alle betrokken gemeenten.
Aanleiding
Deze visie is een van de uitwerkingen van de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 van de
Hart van Holland gemeenten die op 6 juli 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. De
andere uitwerkingen gaan over de energietransitie (afgerond met als trekker Holland Rijnland),
de verstedelijkingsopgave, mobiliteit en de digitale infrastructuur.
Voor het opstellen van de visie hebben de bureaus heel veel nota’s en visies doorgelezen en
geanalyseerd. Verder is informatie opgehaald in drie werkateliers en uit twee aparte
bijeenkomsten voor agrariërs. Deze laatste groep is een belangrijke partij in het landelijk
gebied/ de natuurlijke leefomgeving, omdat naar verwachting vanuit verstedelijking,
energietransitie en mobiliteit er nieuwe claims op het landelijk gebied zullen worden gelegd.
Voor de werkateliers zijn maatschappelijke organisaties uitgenodigd, ondernemers, andere
overheden en belanghebbenden.
Doel agendering
De boodschap van de visie is dat de natuurlijke leefomgeving de basis zou moeten zijn voor alle
claims die er op het landelijk gebied worden gelegd. Dus uitgaan van en behoud van de
landschappelijk belangrijke identiteiten als basis voor verstedelijking, infrastructuur etc. en niet
ten koste van. Natuurlijke leefomgeving is gedefinieerd als de opgaven en ambities die verband
houden met onderwerpen als landschap, groen, water, biodiversiteit en bodemdaling. Deze
aspecten zijn met elkaar verweven en er is sprake van afhankelijkheid met het stedelijk gebied.
In hoofdstuk 4 van de Visie zijn een aantal leidende principes opgenomen. Voorgesteld wordt
om deze te gebruiken als input voor de Omgevingsvisie van Voorschoten. De leidende principes
zijn opgenomen in bijlage 1.
Het laatste gedeelte van de visie bevat een hoofdstuk over biodiversiteit in het Hart van
Holland, opgesteld door de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), DNatuur en een aantal
gemeentelijke ecologen. Basis voor dit document zijn gegevens van onder andere Naturalis. In
dit hoofdstuk staat op basis van onderzoek een wetenschappelijk onderbouwde
voorspellingskaart van de biodiversiteit in de hele regio van Hart van Holland. Deze kaart kan
gebruikt worden als een hulpmiddel om keuzes te maken voor een bepaald gebied. Deze kaart
is eveneens bruikbaar als input voor de op te stellen Omgevingsvisie van Voorschoten.
Regio
Inmiddels hebben twee gemeenten (Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude) de leidende principes
uit de visie vastgesteld. De colleges van Wassenaar en Leiden overwegen eveneens vaststelling
van de principes als input voor de Omgevingsvisie.

Beoogd effect
Vastleggen van leidende principes en kaart biodiversiteit als input voor de nog te maken
Omgevingsvisie van Voorschoten.
Argumenten
1.1. Visiedocument geeft goed en compleet beeld van kenmerken van de natuurlijke
leefomgeving
Voorschoten heeft behalve stedelijk gebied ook een deel van de landgoederenzone en agrarisch
gebied. Ook de boeren in Voorschoten worden geconfronteerd met vernatting, mogelijke claims
op de grond voor de energietransitie, vraag om recreatiepaden etc. In het visiedocument is
aangegeven dat het belangrijk is de diversiteit in de landschappen te behouden en te versterken
en het landschappelijk raamwerk als basis te nemen voor deze claims en niet als sluitstuk.
1.2. Visie document is een uitwerking en verdieping van de eerder vastgestelde Regionale
Omgevingsagenda 2040 Hart van Holland
In 2017 is de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland vastgesteld in de
gemeenteraden van bijna alle betrokken gemeenten. In deze agenda beschrijven de gemeenten
hun ambities en een gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de leefomgeving op hun
grondgebied. Dit document kan worden gebruikt als leidraad voor de grote opgaven: behoefte
aan enkele tienduizenden woningen en bijbehorende voorzieningen, economische kracht van de
regio, bereikbaarheid en duurzaamheidsopgaven. De Visie op de Natuurlijke Leefomgeving
vormt een van de uitwerkingen.
1.3. Visie document is basis voor uitvoeringsprojecten in kader van Regionaal Groenprogramma
Holland Rijnland
Het Regionaal Groenprogramma van Holland Rijnland loopt niet in 2020 af, maar wordt een
aantal jaren voortgezet. De opgaven uit de Visie op de Natuurlijke Leefomgeving kunnen leiden
tot uitvoeringsprojecten.
1.4 Landschappelijke diversiteit rond Voorschoten is kenmerkend voor Voorschoten
De Visie op de Natuurlijke Leefomgeving benadrukt, op basis van veel documentatie, input van
maatschappelijke organisaties, overheden en ondernemers, de basiskwaliteiten die de regio
heeft wat betreft het landschap. Dit is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de regio en
ook van Voorschoten en dient daarom een uitgangspunt te zijn voor alle opgaven die er liggen,
van concrete projecten tot inbreng voor de nog op te stellen lokale omgevingsvisie
1.5. Het visiedocument sluit aan bij het gemeentelijk vastgesteld beleid
In de Structuurvisie van Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” is het belang van het
landschap rond Voorschoten beschreven en vastgelegd. Dat geldt ook voor het
bestemmingsplan buitengebied, waarin de agrarische waarden van het buitengebied
(weidevogels/ natuur) zijn vastgelegd. Deze lijn van landschap als basiswaarde kan worden
voortgezet in de nog op te stellen Omgevingsvisie (continuering van beleid).

1.6. Biodiversiteit tot in de haarvaten van de regio, sluit aan bij Voorschotens beleid
Recent is het Actieplan bijen vastgesteld. Hierin zijn mogelijkheden in Voorschoten aangegeven
voor versterking van de ecologische waarde van bermen, voor het omvormen van gazons naar
bloemrijke gazons en voor het vergroten van de biodiversiteit. Voorschoten doet daarnaast mee
aan een regionaal project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide, waarin ecologische linten
worden aangelegd langs de Hollandse banen (Zoetermeer naar Zee en Leidschendam-Voorburg
naar Leiden). Hiermee wordt al gewerkt aan het doortrekken van biodiversiteit tot in de
haarvaten van de regio. Ook dit zou een leidend principe moeten zijn in de Omgevingsvisie
vanwege de continuïteit van beleid.
1.7. Visie sluit aan bij recreatieve doelstellingen voor Voorschoten
Als leidend principe is geformuleerd dat het hele gebied bereikbaar en beleefbaar moet worden
voor de recreant. De samenwerking binnen de Landschapstafel Duin Horst & Weide en ook de
toeristische samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar in Vorstelijk Vrij sluit aan bij dit
leidend principe. Voorschoten is lid van Nationaal park Hollandse Duinen; deze samenwerking is
ook gericht op het vergroten van de recreatieve mogelijkheden. Dit aspect zal ook een
onderdeel zijn in de op te stellen Omgevingsvisie.
Kanttekeningen
geen

Burgerparticipatie
In het hele traject van opstellen van de Visie natuurlijke leefomgeving hebben drie werkateliers
plaatsgevonden met deelnemers uit de hele regio en twee bijeenkomsten specifiek gericht op
agrariërs.

Communicatie
Op social media is gecommuniceerd over de afronding van het Visie document Natuurlijke
leefomgeving.

Financiën
Voorschoten heeft bestaande ambtelijke capaciteit ingezet voor een bijdrage aan het opstellen
van de Visie Natuurlijke Leefomgeving. Vanuit het programma implementatie Omgevingswet is
een bijdrage betaald voor de uitvoering van deze uitwerking van de regionale agenda
omgevingsvisie 2040 Hart van Holland.
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Voor de uitwerking van de leidende principes in
de nog op te stellen Omgevingsvisie van Voorschoten zal reguliere capaciteit worden ingezet.

Risico’s
Er zijn geen risico’s door het vaststellen van de leidende principes als input voor de
Omgevingsvisie.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een onderwerp dat is meegenomen in de Visie natuurlijke Leefomgeving.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit
Registratienummer:

Z/035504/180036

De raad der gemeente Voorschoten;
Gelet op art.3.4. Algemene Wet Bestuursrecht waarbij het bestuur bevoegd is tot zorgvuldige
belangenafweging waarbij geen belangen worden geschaad.
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 17 maart 2020

besluit:
1 .De leidende principes uit de visie Natuurlijke Leefomgeving vast te stellen als input voor de
Omgevingsvisie;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 14 mei 2020

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.J. Urban

P.J. Bouvy-Koene

