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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Haal een topinstelling naar de Campusboulevard’ 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van ‘De Gebiedsagenda Campusboulevard’ (RIS304139) op 14 en 

15 juli 2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Haal topinstelling naar de 

Campusboulevard’ (RIS305971) aangenomen.  

 

De motie: 

 

Constaterende, dat: 

• De gemeente de Campusboulevard positioneert als dé plek voor een innovatief kennis- en 

onderwijscluster en deze een zodanige ruimtelijke en programmatische samenhang met de 

‘Policy Campus’ kent, dat ze één geheel vormen; 

 

 Overwegende, dat: 

• In de gebiedsagenda overwegend aandacht is voor het ruimtelijke aspect van de 

Campusboulevard, terwijl juist de samenhang met de programmatische invulling het tot een 

succesvolle campus kan maken; 

• Om de Campusboulevard ook daadwerkelijk als innovatief kennis- en onderwijscluster te 

laten fungeren het aantrekken van kennisinstituten, hoogwaardige bedrijven en in het 

bijzonder van een ‘anchor tenant, zoals een topinstelling of internationale faculteit, van 

groot belang is;  

 

Verzoekt het college: 

• Zich in te zetten voor het binnenhalen van een nieuwe ‘anchor tenant’ en tevens een 

kwartiermaker aan te stellen voor het verder werken aan waardevolle partnerschappen en 

publieke programma’s, zodat de Campusboulevard in het bijzonder en het CID in algemeen 

een succes wordt.  

 

Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

In de ontwikkeling naar een succesvolle campus en innovatiedistrict zijn naast ruimtelijke aspecten 

ook programma en organisaties van groot belang. De gebiedsagenda’s Campusboulevard (RIS304124) 

en Policy Campus (RIS301329), de Structuurvisie CID (RIS305178) en de CID agenda 2040 

(RIS302327) vormen de uitgangspunten voor de ontwikkeling.  
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Het plan is om een alliantie van belanghebbenden in het gebied te vormen voor de Policy Campus en 

van hieruit opdracht te verlenen voor het aanstellen van een kwartiermaker en het opstellen van een 

business case voor de Policy Campus (inclusief Campusboulevard). Deze businesscase vormt de basis 

voor de uitvoering en realisatie van de ambities (waaronder acquisitie). Het college gaat hierover 

periodiek rapporteren in de voortgangsrapportage voor de economische uitvoeringsagenda aan de 

gemeenteraad. 

 

Daarnaast is op 6 november de intentieovereenkomst voor de uitbreiding van de Universiteit Leiden 

ondertekend (RIS306278). Daarin is een uitbreiding van circa 13.500m2 op de Campusboulevard 

voorzien. Onderdeel van de overeenkomst is dat mogelijke huisvesting van de LDE, TU Delft en/of 

Erasmus Universiteit wordt onderzocht. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.  

 

Het college beschouwt deze motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


