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Geachte Raad, 

In 2018 en 2019 hebben de bureaus marco.broekman en flux landscape architects de visie 
Natuurlijke leefomgeving Hart van Holland geschreven. Trekker van het hele proces was de 
gemeente Zoeterwoude. Veertien gemeenten hebben deelgenomen aan dit proces. 

Deze visie is een van de uitwerkingen van de Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 van de Hart 

van Holland gemeenten. De andere uitwerkingen gaan over de energietransitie (afgerond met als 
trekker Holland Rijnland), de verstedelijkingsopgave, mobiliteit en 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. 

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. Wij hebben besloten 
deze leidende principes te gebruiken als input voor de Omgevingsvisie van Wassenaar. Deze 
leidende principes zijn niet nieuw voor Wassenaar, maar sluiten aan bij vastgesteld beleid als de 
Structuurvisie, bestemmingsplan landelijk gebied, recreatieve doelstellingen waaraan wordt 

gewerkt door de Landschapstafel Duin Horst & Weide, Nationaal Park Hollandse Duinen en 
Vorstelijk Vrij. 



 

 

 

Ad 4: De juiste tekst is: Zorg voor een variatie aan biodiversiteit tot in de haarvaten van de regio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Het laatste gedeelte van de visie bevat een hoofdstuk over biodiversiteit in 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 Wassenaar. 

Inmiddels hebben twee gemeenten (Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude) de leidende principes  
vastgesteld als input voor hun omgevingsvisie. De colleges van Voorschoten en Leiden overwegen 

eveneens vaststelling van de principes als input voor de Omgevingsvisie. 

 

Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


