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Toelichting realisatie Stimuleringsfonds (5)
In het waterjaar zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals onder meer Sail, drive inn bioscoop en zijn er
workshops over de kwaliteit van het water georganiseerd.

2.3.12 Bijzonder programma Bereikbaarheid
Het Programma Bereikbaarheid is in 2009 gestart en bevind zich in de realisatiefase. In 2018 werd bij de
parkeergarages gewerkt aan de Valkbrug, en de voorbereiding van de buitenruimte van de Garenmarkt. De
bouw van parkeergarage Garenmarkt vordert zonder noemenswaardige problemen. Het uitvoeringsbesluit
voor de Centrumroute werd in februari 2018 genomen en de aanbesteding is voorbereid. Voor de Leidse
Ring Noord is een nieuwe projectorganisatie aan de slag gegaan om het project beter aan te sluiten op de
gebiedsontwikkelingen Stationsgebied en Kooiplein.
De Rijnlandroute wordt door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. Wekelijks vindt operationeel overleg plaats
met de provincie en aannemer COMOL 5. Samen met de provincie wordt gewerkt aan de voorbereiding van het
tracé deel Europaweg Lammenschansplein.
Het programma Bereikbaarheid zoals dat in 2009 is gestart zal in de loop van 2019 opgaan in het nieuwe
programma Duurzame Mobiliteit.

2.3.13 Bijzonder programma Kennisstad
Leiden, internationale kennisstad
Veel steden noemen zich een kennisstad, maar Leiden is het. De concentratie van talent en kennis maakt dat
de stad al eeuwen een internationale ontmoetingsplaats is waar talent en kennis tot innovatie leiden. En
dat ecosysteem is juist de reden dat deze regio een vestigingsplaats is voor talloze wetenschapsinstituten en
innovatieve bedrijven van wereldklasse. Daar proﬁteert de stad van en daarom wil de stad dat graag stimuleren,
laten zien en uitdragen. Op die wijze wordt bijgedragen aan de realisatie van de ontwikkelingsvisie "Leiden,
Stad van Ontdekkingen".
Succesvolle kennissteden leiden namelijk niet alleen tot successen op economisch en technologisch gebied,
maar scoren vaak ook goed op maatschappelijk relevante gebieden als duurzaamheid, veiligheid, gezondheid
en welzijn. Sociale innovaties door een goede samenwerking tussen onderwijs/onderzoek, ondernemers en
overheid (de zogenoemde 3 O's in de Triple Helix) bieden zodoende ook goed zicht op de maatschappelijke
relevantie van wetenschappelijk onderzoek. Een praktijk die we in Leiden onder andere in de Life Science &
Health al dagelijks tegenkomen.
Samen verantwoordelijkheid nemen
Omdat kennis steeds meer een voorwaarde is voor maatschappelijk succes, welvaart en welzijn, zijn gemeente
en partners in 2012 gestart met het programma Kennisstad. Door gericht samen op te trekken, versterken we
de positie van Leiden en de regio op het gebied van de kennisontwikkeling en de kenniseconomie. Leiden heeft
in de afgelopen decennia een positie veroverd in de top van Europese kennisregio’s. Hier geldt wel: Aan de top
komen is één, bij de top blijven is zeker niet vanzelfsprekend. Veel van onze kennispartners hebben de wereld
als speelveld. De concurrentie is hier groot. Dit vergt van ons als gemeente en regio een hierop aangepaste
strategie.
Omdat de kenniseconomie niet stopt bij onze gemeentegrens, werken we nauw samen met de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag (een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten) en de Economic Board ZuidHolland (een samenwerking op provinciaal niveau van overheden, maatschappelijke partners en bedrijfsleven).
In laatstgenoemde zijn naast de gemeente Leiden ook onze strategische partners Universiteit Leiden en
LUMC vertegenwoordigd. In het voorjaar van 2016 heeft deze samenwerking geleid tot een Regionale
Investeringsstrategie, waarin wij als Leiden opgenomen zijn met onder andere onze investeringspropositie
voor het Leiden Bio Science Park en het Stationsgebied. Wij zien het hierbij als een voordeel en een kans dat
het universiteitencluster Leiden-Delft-Erasmus als kennisas binnen het werkingsgebied van de MRDH / EBZ
is gelegen. Daarnaast hebben we via het Netwerk Kennissteden Nederland - waar Leiden de voorzittersrol
vervult - een nauwe samenwerking op nationaal niveau via de City Deal 'Kennis Maken'. Een City Deal die in
het kader van Agenda Stad is opgesteld en die daarmee ook een link heeft met de Europese Urban Agenda.
Doel van deze City Deal is het tot stand brengen van versnelling in het oplossen van maatschappelijke opgaven
van steden door onderzoekers, docenten en studenten hier grootschalig bij te betrekken. Talentontwikkeling,
ondernemerschap en het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid staan daarbij voorop.
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