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Geachte raad,
mededeling

Wij hebben de Regionale Agenda Omgevingsvisie zo4o (Hart van Holland) wijgegeven voor de
inspraak. Met deze mededeling lichten we graag het belang van de regionale agenda voor de
gemeente en het proces toe.

Belang van regionale samenwerking
De gemeente Oegstgeest staat open voor regionale samenwerking. Met name wanneer
ontwikkelingen grensoverschrijdende consequenties hebben of thema's betreffen, vindt
afstemming plaats met andere gemeenten, al dan niet vast te leggen in een gezamenlijke
agenda.
De Regionale Agenda Omgevingsvisie zo4o is een product van regionale samenwerking en
nodigt ook uit om, zeker met betrekking tot bepaalde opgaven, samen te werken. Op het terrein
van bereikbaarheid, verstedelijking, energietransitie en ook economische versterking overstijgt
de opgave de eigen gemeente en is een regionale aanpak onontbeerlijk.
Een gezamenlijk besef van regionale belangen en een gedeelde visie op verdere ontwikkeling
zorgt ervoor dat in overleg met elkaar en met andere overheidsinstanties deze belangen goed
kunnen worden behartigd. De Regionale Agenda Omgevingsvisie zo4o heeft de trends en
belangen goed in kaart gebracht. Met omliggende gemeenten kunnen de thema's verder worden
uitgewerkt en verwerkt in lokaal beleid en regionale afspraken, bijvoorbeeld op het niveau van
Holland Rijnland, van de provincie Zuid-Holland of van ministeries.

Status en procedure
Om inderdaad met dit document het overleg met diverse instanties aan te kunnen gaan, is het
van belang dat de gemeenten de regionale agenda vaststellen. Vanaf dat moment fungeert het
als uitgangspunt voor overleg, uitwerking en de opstelling van lokale visies, zoals de lokale
Omgevingsvisie.

In de gebruikelijke procedure voor vaststelling van beleid vindt inspraak plaats.
Op grond van de Inspraakverordening Oegstgeest is inspraak niet noodzakelijk wanneer op
andere wijzen participatie heeft plaatsgevonden. Met de deelnemende gemeenten hebben we
echter afgesproken dat we allemaal dezelfde procedure volgen en de agendavan 27 februari tot
en met 9 april ter inzage leggen.
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Eventuele zienswijzen worden door de deelnemende gemeenten verzameld en gezamenlijk
beantwoord, zodat u kennis kunt nemen van alle reacties, niet alleen die uit Oegstgeest. De
stuurgroep zal beoordelen of alle belangen in voldoende mate zijn afgewogen en waar nodig in
de agenda zijn verwerkt. Vervolgens zal deze agenda voor vaststelling aan de deelnemende
gemeenteraden worden aangeboden.

Participatie en exterrre consultatie
In het kader van participatie en consultatie zijn externe partijen uit de gehele regio betrokken,
er zijn interactieve thema bijeenkomsten waarvoor diverse personen en organisaties zijn
benaderd. De resultaten van de participatie in de regio vindt u in bijlage 2 (Uit het Hart van
Holland) bij het collegevoorstel.

1.
2.

bijlage(n)

het document "Het Hart van Holland: regionale agenda omgevingsvisie 2o4o"
opbrengst participatie "Uit het Hart van Holland"
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