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Geachte heer / mevrouw ,

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg heeft met 
belangstelling kennisgenomen van uw oproep om vanuit onze gemeente een actieve 
bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van onze regio en de Groeiagenda. Het 
college ondersteunt volmondig de ambities uit deze Groeiagenda en waardeert de 
inzet en inbreng van de brede coalitie van betrokken partijen, waaronder de MRDH.

De Groeiagenda heeft als doel het economisch groeivermogen van onze regio te 
versterken en daarmee een toekomst voor onze inwoners, kennisinstellingen en 
bedrijven zeker te stellen. Vanuit de agenda zijn proposities ingediend voor de eerste 
twee tranches van het Nationaal Groeifonds, met bij de eerst tranche een hoge mate 
van succes. In uw brief roept u op programma’s en projecten aan te melden ten 
behoeve van de derde tranche. Ook is het mogelijk plannen of projecten aan te 
dragen die weliswaar passen binnen de pijlers van de Groeiagenda maar (nog) niet in 
aanmerking komen voor financiering vanuit het Groeifonds. Doel hiervan is dat kan 
worden bezien of deze met steun of mogelijke bekostiging vanuit de MRDH tot 
realisatie kunnen worden gebracht. Daarbij zoekt u met name naar projecten die een 
regionale impact hebben en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 
onze regio.
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Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg maakt graag gebruik van dit 
aanbod en draagt voor om gezamenlijk met MRDH, Rijk, Provincie Zuid-Holland, 
gemeente Den Haag en andere partijen een start te maken met het verkennen van de 
toekomstmogelijkheden van het gebied van A12 (Utrechtsebaan) en spoor tussen 
Vlietzone en Den Haag centrum, op en langs het grondgebied van Voorburg.

Het ‘onder de grond brengen’ van deze infra biedt de unieke kans om een groot en 
binnen de Haagsche agglomeratie zeer centraal gelegen ontwikkelgebied te creëren 
waar in de toekomst geleefd, gewerkt, onderzocht, geleerd en gewoond kan worden. 
Om de doelstelling van de Groeiagenda mogelijk te maken is immers ook fysieke 
ruimte nodig, met als extra uitdaging om alle voor economische groei noodzakelijke 
functies optimaal bereikbaar te maken. Dit gebied is hiervoor bij uitstek geschikt. 
Verwachting is dat een bijdrage geleverd kan worden aan meerdere pijlers van de 
Groeiagenda. 

Voor Leidschendam-Voorburg is het opheffen van de barrièrewerking en overlast 
(geluid, fijnstof) een lang gekoesterde wens. De huidige situatie is immers ‘niet meer 
van deze tijd’. Er is eerder naar deze ambitie gekeken maar door Groeiagenda en 
Groeifonds, innovatie bij tunnelbouw, de voortgang bij de Binckhorst en de 
ontwikkelingen rond de Koningscorridor is deze weer actueel geworden. Om het 
toekomstbeeld te bereiken moet eens een eerste stap gezet worden en dit lijkt ons 
een goed moment. Leidschendam-Voorburg kan dit echter niet alleen, maar wel 
samen met de brede coalitie achter de Groeiagenda. 

Andere ambities, plannen en projecten van Leidschendam-Voorburg passen over het 
algemeen niet binnen de pijlers van Groeifonds en/of Groeiagenda, met als 
uitzondering de infrastructurele projecten binnen het programma Mobiliteit en 
verstedelijking (MOVE) waar wij als gemeente al bij betrokken zijn en die succesvol 
zijn voorgedragen voor de eerste tranche. De Groeiagenda is echter breder dan de 
vijf pijlers en bevat ook de ‘belofte’ om over 10 jaar 120.000 nieuwe banen en 
240.000 woningen te hebben gerealiseerd in onze provincie.

Leidschendam-Voorburg wil op zijn grondgebied een bijdrage aan deze 
‘verstedelijkingsopgave’ leveren, vooral door specifieke woonmilieus aan te bieden 
voor werknemers van bedrijven die de gewenste economische groei gaan 
realiseren.  Streven is om voor 2040 4.500 tot 5.000 nieuwe woningen te realiseren 
zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter van de gemeente. Daarnaast is 
het streven om de afname van werkplekken in de gemeente om te draaien naar een 
gemiddelde jaarlijkse groei van ca 1%.
Binnen deze ‘verstedelijkingsopgave’ werken wij aan (complexe) plannen en 
projecten die gemeentegrens-overstijgend zijn en waarbij de MRDH al betrokken is of 
mogelijk kan helpen. Dit zijn o.a. locaties waar ov-bereikbaarheid, wonen en werken 
samenkomen (o.a. Overgoo, omgeving station Mariahoeve).
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Onlosmakelijk hangt met deze verstedelijkingsopgave samen het belang van 
leefbaarheid, groen en blauw in het stedelijk gebied en daarbuiten. Leidschendam-
Voorburg heeft beide gebieden en ziet door de toename van het aantal inwoners en 
banen de druk op binnenstedelijk groen en het buitengebied toenemen. Op het 
groene buitengebied wordt een beroep gedaan om ruimte te bieden aan (onder 
andere) recreatie, ecologie en de energietransitie. Tegelijkertijd spelen er issues als 
bedrijfsbeëindiging, bodemdaling en verkavelen (het opkopen van landbouwgrond 
door speculanten). De vitaliteit en aantrekkelijkheid van het buitengebied is een 
opgave die even goed onze aandacht vraagt als woningbouw en economische groei. 
Gezamenlijk met andere gemeentes verzoeken wij u een belangrijke plaats in te 
ruimen voor een groen-blauwe leefomgeving in de doorontwikkeling van de 
Groeiagenda Zuid-Holland en de leefkwaliteit in balans op te laten gaan met de 
andere thema’s uit de Groeiagenda. Het in balans op laten gaan van verstedelijking 
en leefbaarheid resulteert in het versterken van de agglomeratiekracht en 
concurrentiepositie. Door te investeren in leefbaarheid, investeren we in het 
verdienvermogen en de ontwikkeling van Zuid-Holland.

Hoogachtend,
/signature1/

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk J.G. Bijl
secretaris burgemeester

c.c. Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg
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