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Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Wij hebben u verzocht om te reageren op de Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie, 

die op  24 maart 2021  digitaal aan u toegezonden. Op deze versie heeft u op 12 mei 2021 

gereageerd middels een advies. In deze brief laten wij u weten hoe het college van B en W uw 

advies over de Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie heeft verwerkt. 

 

U geeft in de brief aan dat u de volgende ambities voor Leiden 2040 van het college 

onderschrijft:  

dat Leiden 

• dat een gevarieerd en passend woningaanbod heeft en er betaalbare woningen zijn 

voor elke inkomensgroep en specifieke of kwetsbare doelgroepen. 

• een inclusieve stad is waar iedereen mee kan doen, waar ruimte en aandacht is voor 

kwetsbare groepen en waar iedereen dezelfde kansen krijgt om te zijn wie je wil zijn en 

om je een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. 

• een stad is waar de openbare ruimte veilig en uitnodigend is en stimuleert tot bewegen, 

spelen en sporten. Zodat Leidenaars elkaar ontmoeten en kunnen werken aan een 

gezondere leefstijl. 

Ook noemt u het belang van een integrale benadering voor de fysieke en sociale thema’s, omdat 

de fysieke leefomgeving en het welzijn van mensen met elkaar samenhangen. Het college is 

het hier mee eens en is verheugd met deze kijk op de omgevingsvisie en het advies met 

aanbevelingen om de ambities beter waar te maken. Het gemeentebestuur merkt ook dat 

diverse opmerkingen betrekking hebben op de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet. 

Hiervoor is in de bijlage ter verduidelijking een toelichting werking van de Omgevingsvisie onder 

de Omgevingswet opgenomen. 

 

U geeft in uw brief verschillende adviezen. Onder elk advies/conclusie is een reactie gegeven. 

 

1) Aandacht voor implementatie van het VN-verdrag handicap in alle facetten van de 

uitvoeringsplannen van de omgevingsvisie. 
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Het college onderschrijft het VN verdrag. De titel van de in 2019 vastgestelde visie op het 

sociaal domein luidt niet voor niets ‘iedereen telt en doet mee’ en wordt in de 

omgevingsvisie het belang van een inclusieve stad genoemd. Vertrekpunt voor het 

college is dat iedereen volwaardig kan deelnemen. Als het gaat om toegankelijkheid dan 

betekent dit voor het college dat begonnen wordt bij het ‘design for all’ principe, dat wil 

zeggen inclusief bouwen/ontwerpen als norm hanteren. En ‘niets over ons zonder ons’, 

dat wil zeggen het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de inrichting van de openbare 

ruimte. Dit kan door bijvoorbeeld het Platform Gehandicapten Leiden van meet af mee te 

laten denken.  Naar aanleiding van deze reactie komt er een aanpassing van de 

bestaande tekst in de omgevingsvisie (hoofdstuk 5.2, tweede alinea, laatste zin) zodat 

het VN-verdrag beter geborgd is. De visie wordt aangevuld met onderstaande cursieve 

tekst. 

 

Daarnaast zetten we ons in voor een gezond en vitaal Leiden. Het Leidse 

Preventieakkoord stelt dat alle Leidenaren gelijke kansen en mogelijkheden moeten 

krijgen om in een zo goed mogelijke gezondheid te kunnen leven en werken. We 

investeren in gezondheid en sport, waarbij sporten en bewegen nabij, en op een 

toegankelijke manier kan. Dit betekent dat heel Leiden (dus ook de gebouwen) 

toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Daarvoor 

passen wij het ‘design for all’ principe toe. 

 

In de inspraaknota (onder het kopje wijzigingen adviescommissies) is deze wijziging ook 

benoemd.  

 
 

2) Een concrete en heldere uitwerking van voorgenomen beleid op de sociale thema’s 

waarbij aandacht is voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met beperkingen, 

mensen in een kwetsbare sociale en economische situatie en aandacht is voor 

genoemde sociale en demografische ontwikkelingen. Praktisch vertaald betekent dit dat 

er per plan verschillende beleidsafdelingen van de gemeente (fysieke inrichting en 

afdeling welzijn) met elkaar om de tafel gaan en cliënten, ervaringsdeskundigen, 

bewoners, maatschappelijke partners en betrokkenen in een vroeg stadium aanhaken,  

zodat het voorgenomen beleid getoetst kan worden op wensen en behoeften alvorens tot 

concretisering daarvan kan worden overgegaan.  

 

Het college is het eens dat bij de uitwerking van voorgenomen beleid op de sociale 

thema’s aandacht nodig is voor kwetsbare doelgroepen en aandacht is voor genoemde 

sociale en demografische ontwikkelingen. Bij de doorontwikkeling van deze 

Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1) zijn inwoners, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en andere partijen wederom betrokken, dit als vervolgstap op de intensieve 

participatie van de Omgevingsvisie 1.0. In de periode februari 2020 tot en met januari 

2021 hebben diverse participatieactiviteiten en informatieve activiteiten plaatsgevonden. 

De gesprekken vonden vooral plaats in het najaar van 2020. Er zijn diverse presentaties 

gegeven en gesprekken gevoerd met belangenvertegenwoordigers, stadmakers en 

adviesraden, zo is er ook een gesprek gevoerd op 7 januari met de sociale tafel.  
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De omgevingsvisie heeft als doel om vooraf kaders te schetsen (abstract en op 

hoofdlijnen) voor de ontwikkeling van de stad. Het is een samenhangende visie die, 

naast de inbreng van de stad, is opgesteld met de diverse beleidsafdelingen. Het 

uitwerken van de ambities gebeurt in andere beleidsproducten/instrumenten, waarbij ook 

de gesprekken vervolg krijgen. Hoe deze kaders uitgewerkt/bereikt worden is vervolgens 

aan het College van B en W. Het college streeft hierbij naar inhoudsvolle en tijdige 

participatie en tracht dit op een zo vroeg mogelijk moment te organiseren, waarbij 

rekening wordt gehouden met bestaande kaders en vastgestelde besluiten. Het is zaak 

dat de gemeente vroegtijdig aan de stad duidelijk maakt welke kaders dat dan zijn, 

waarom juist deze gelden en welk participatieniveau geldt. 

 

3) Benut beter de reeds aanwezige en eerder opgehaalde relevante data ten aanzien van 

sociaal maatschappelijke thema’s voor de uitwerking van beleid op wijk- en buurtniveau. 

 

Het college is zich bewust van de aanwezig en eerder opgehaalde relevante data. Zoals 

te vinden in de monitor Sociaal Domein, Sterke Sociale Basis (wzwkaart.info),  

https://leiden.buurtmonitor.nl/, en https://leiden.incijfers.nl/jive. Het college verbetert en 

actualiseert deze dataverzameling en gebruikt deze wanneer er thema’s of ambities 

worden uitgewerkt op wijk- en buurtniveau. De omgevingsvisie is en blijft een visie voor 

de gehele gemeente, waar bij actualisatie steeds wordt gekeken welke data relevant en 

passend is.  

 

4) Bevorder als gemeente dat organisaties samenwerken door hierop te sturen bij het 

aangaan van uitvoeringsovereenkomsten en subsidieafspraken. 

 

Het college hecht aan samenwerking en integrale aanpak bij de uitwerking van ambities 

uit de Omgevingsvisie: “Samen maken we de stad!”. De Omgevingsvisie gaat over de 

ambities en doelstellingen voor het gehele grondgebied van de gemeente en is gericht, 

volgens de Omgevingswet, op de fysieke leefomgeving. Het gemeentebestuur 

onderschrijft hierin dat samenwerking tussen organisaties van groot belang is. Voor 

nadere concretisering zal in onder andere ruimtelijke plannen, 

uitvoeringsovereenkomsten en afspraken de samenwerking worden gezocht met 

betrokken partijen. 

 

5) Ten aanzien van het stimuleren tot gezonder gedrag, verwijzen we naar onze 

adviezen over de Nota sport en gezondheid uit 2019. Om Leidenaren in een 

kwetsbare positie te stimuleren en activeren meer te gaan bewegen en een 

gezondere leefstijl aan te nemen, is het noodzakelijk dat op een passende manier met 

hen hierover gecommuniceerd wordt en lokale (bewoners-)initiatieven en 

voorzieningen op een laagdrempelige manier aansluiten bij de behoeften van deze 

doelgroep. Voorwaarde voor een openbare ruimte als laagdrempelige plek voor 

ontmoetingen en ongeorganiseerd sporten is dat die veilig, schoon en toegankelijk is. 

 

https://leiden.wzwkaart.info/map/leiden
https://leiden.buurtmonitor.nl/
https://leiden.incijfers.nl/jive
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Het college neemt dit advies ter harte en heeft hier in de omgevingsvisie ook aandacht 

voor. Zo is in de visie een concrete ambitie opgenomen om het belang en 

noodzakelijkheid van een gezondere leefstijl te bevorderen. “In 2040 is Leiden een stad 

waar Leidenaars gestimuleerd worden om er een gezondere leefstijl op na te houden, 

onder meer door meer te bewegen en door een gezonder gewicht te hebben. Een stad 

waar het voor iedereen mogelijk is om te sporten, bewegen en spelen in en buiten de 

stad. De openbare ruimte is veilig en nodigt uit tot spelen, bewegen en sporten”.  Van 

belang hierbij is de ruimte voor ontmoetingen en ongeorganiseerd sporten en bewegen. 

Met het uitbreiden en versterken van het groen-blauwe raamwerk wordt bijvoorbeeld 

voorzien in meer (informele) ruimte om te sporten, te spelen en te bewegen in de stad. 

Hierdoor wordt het mogelijk om op korte afstand van de woning een groene route voor 

ommetjes, om te sporten, naar een park of naar het buitengebied te gaan. Dit draagt bij 

aan de gezonde, diverse en beweegvriendelijke leefomgeving met ruimte voor sporten, 

ontmoeten, spelen en bewegen, zo veel als mogelijk in de buurt. Een aantrekkelijke 

leefomgeving voor mens, plan en dier. 

 

6) Goede aansluiting van de wijken op de binnenstad mogelijk te houden. De binnenstad 

moet bereikbaar blijven voor mensen met een verminderde mobiliteit die afhankelijk zijn 

van (auto)vervoer en niet per fiets of OV naar de binnenstad kunnen komen. 

 

Het college is het eens dat de binnenstad bereikbaar moet blijven voor mensen met een 

verminderde mobiliteit. In de omgevingsvisie is opgenomen dat we toe werken naar een 

modal shift: een verschuiving in de wijze van vervoer. Waar een deel van de bewoners 

en bezoekers nu nog voor de auto kiest, maken we het logisch en aantrekkelijk om te 

kiezen voor lopen, fietsen of reizen met bijvoorbeeld trein of bus. Tegelijkertijd is het bij 

deze overgang belangrijk dat bewoners zich kunnen blijven verplaatsen en dat de 

aanpassingen niet leiden tot vervoersarmoede. Dat vraagt maatwerk voor specifieke 

doelgroepen. Bij het nadenken over oplossingen zal natuurlijk rekening worden 

gehouden met doelgroepen die maatwerk nodig hebben, zoals bijvoorbeeld 

mindervaliden, hulpdiensten en specifieke logistieke stromen. Deze aandachtspunten zijn 

ook in de omgevingsvisie opgenomen.  

 

7) Het stimuleren en faciliteren van mogelijkheden van eigenaarschap van buurt- en 

wijkbewoners zodat de sociale cohesie bevorderd wordt en het wijkcentrum tot hart 

van de wijk kan uitgroeien. 

 

Het college is het eens met de commissie dat het belang van sociale cohesie in buurten 

wijken bevorderd moet worden. Het uitgroeien van het wijkcentrum tot Hart van de wijk is 

een ambitie die het College onderschrijft. In de visie hebben de ambities, stadskeuzes en 

ingrepen voor de fysieke leefomgeving direct en indirect effect op het verbeteren van de 

sociale cohesie. Onderstaande uitspraken uit de visie zijn ook vertrekpunt voor het 

stimuleren van de sociale cohesie  

- Het Hart van de wijk heeft een belangrijke functie in het dagelijks leven van vele 

Leidenaren. Dit is de plek met veel voorzieningen, maar ook een plek voor 

ontmoeting. 
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- De openbare ruimte nodigt uit tot formele en informele ontmoetingen, flexibel werken 

en spontane kennisuitwisseling. We willen o.a. ruimte geven voor stadstuinieren in 

bijvoorbeeld buurttuinen, moestuinen en op schoolpleinen. Dit draagt ook bij aan de 

sociale samenhang in een buurt. Hierbij ligt het initiatief bij de bewoners en de 

gemeente inspireert en faciliteert. 

- We streven ook naar gemengde buurten wat betreft functies, waardoor wonen, 

(dagelijkse) voorzieningen en werk op korte loop- of fietsafstand van elkaar liggen 

(nabijheid). Dit draagt bij aan een sociaal-inclusieve stad, omdat het voor iedereen 

mogelijk is om de dagelijkse activiteiten te organiseren. 

- We willen de wijken verder versterken en nabijheid vergroten door meer functies toe 

staan in de nu nog monofunctionele woonwijken, onder andere door menging met 

werkfuncties. Het versterken van de sociale samenhang, de levendigheid en het 

creëren van ontmoetingsplekken zijn hierbij belangrijke opgaven. Ter bevordering 

van inclusieve buurten faciliteren we diverse en laagdrempelige voorzieningen en 

versterken we samen met de wijk het sociale netwerk door activiteiten te organiseren 

en mensen in de wijk te verbinden. Dit doen we op een manier die aansluit bij de 

vraag van de wijkbewoners 

 

8) Ten aanzien van de in de nota genoemde demografische ontwikkelingen zoals de 

dubbele vergrijzing en de hieruit voortvloeiende opdrachten, adviseren we aandacht 

te besteden aan het beschikbaar zijn van voldoende passende woningen en het 

inrichten van een toegankelijke woonomgeving waar voorzieningen op het gebied van 

o.a. ontmoeting, gezondheidszorg, boodschappen en vervoer dichtbij zijn. 

 

Dit belang onderschrijft het college en is opgenomen in de huidige omgevingsvisie. In de 

omgevingsvisie is opgenomen dat er woningen voor alle doelgroepen en alle categorieën 

bijkomen, met aandacht voor betaalbare woningen en kwetsbare doelgroepen. Waarbij 

we streven naar gemengde buurten wat betreft woningtypen, doelgroepen en 

prijscategorieën op het niveau van de wijk en waar mogelijk op projectniveau. Het Hart 

van de wijk heeft als doel om voor eenieder voorzieningen op een nabij gelegen afstand 

te hebben. In het woningbouwprogramma krijgt deze opgave een verdere invulling.  

 

Het college blijft graag in gesprek bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie en zet de 

prettige samenwerking voort. Het college dankt de Adviesraad Sociaal Domein Leiden voor 

het meedenken en het uitgebrachte advies 

  

Deze reactie wordt naar verwachting uiterlijk 13 juli door het college van B en W vastgesteld. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Lars Engelbertink, telefoon (071) 

5165359. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 
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Burgemeester en Wethouders van Leiden, 

de Secretaris,  de Burgemeester, 
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Bijlage  Toelichting werking van de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet  

 
De Omgevingsvisie Leiden 2040 
Een omgevingsvisie is één van de wettelijk verplichte instrumenten uit de Omgevingswet. In de 
omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving (waaronder 
gebouwen, infrastructuur, water(systemen), bodem, lucht, landschap, natuur en erfgoed) voor de lange termijn 
vast. Omdat de fysieke leefomgeving en het welzijn van mensen met elkaar samenhangen, is er in de 
omgevingsvisie ook plek voor sociale thema’s, zoals gezondheid, veiligheid en voorzieningen. Leiden heeft al 
een eerste Omgevingsvisie. In april/mei 2021 lag een nieuwe versie ter inzage waarin beleid is aangevuld en 
keuzes zijn gemaakt. Bij de 
Ontwerp-Omgevingsvisie is ook 
een Omgevingseffectrapport 
opgesteld. Hierin worden de 
kansen en risico’s beschreven 
voor de fysieke leefomgeving 
van de in de omgevingsvisie 
gemaakte beleidskeuzes. 
 
Leiden staat voor grote 
uitdagingen op het gebied van de 
fysieke leefomgeving, met 
complexe opgaven als 
verstedelijking, klimaatadaptatie, 
verduurzaming en 
bereikbaarheid. De Ontwerp-
Omgevingsvisie Leiden 2040 
beschrijft hoe Leiden met deze 
opgaven wil omgaan, en hoe de 
stad daarmee levendig en 
aantrekkelijk kan blijven. De 
Omgevingsvisie bevat een 
integraal en richtinggevend 
kader voor de ontwikkeling van 
de stad in de komende twee 
decennia. De Omgevingsvisie 
omvat belangrijke onderwerpen zoals wonen, bereikbaarheid, klimaatverandering, economie, gezondheid en 
(maatschappelijke) voorzieningen.  
 
Met dit kader kunnen Leidse vraagstukken in samenhang worden opgepakt en kunnen er (sneller) keuzes 
gemaakt worden. Hiermee is de Omgevingsvisie het integrale afwegingskader voor toekomstige 
beleidskeuzes en maatregelen in de stad. Op weg naar 2040 moeten we keuzes maken. Weloverwogen en 
steeds in samenhang met elkaar. Door na te blijven denken en af te blijven wegen, kunnen we ruimte maken 
om de stad te verdichten en tegelijkertijd aantrekkelijk, gezond en leefbaar te houden. Door samen te werken 
met bewoners, ondernemers, andere overheden en private partijen, gebruiken we de opgaven die op ons 
afkomen om nieuwe kansen en nieuwe leefmilieus te creëren. Samen maken we van Leiden de aantrekkelijke, 
leefbare, duurzame, gezonde, inclusieve en ondernemende stad die we voor ogen hebben. 
 
Reikwijdte en positionering van de Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling van Leiden. Deze hoofdlijnen maken 
we verder concreet in  ontwikkelperspectieven (tijdens deze collegeperiode onder andere voor Leiden 
Zuidwest, De Mors en Leiden Noord) en in het omgevingsplan, dat onder de omgevingswet alle 
bestemmingsplannen gaat vervangen. De omgevingsvisie is bedoeld als kader voor huidige en toekomstige 
ontwikkelingen in heel de stad. 
 
De omgevingsvisie fungeert als afwegingskader. De visie geeft de richting aan, afhankelijk van de opgave, 
worden gebiedsgericht keuzes gemaakt. Waar ambities met elkaar concurreren wil het college namelijk zo 
veel mogelijk gebiedsgericht naar oplossingen zoeken (maatwerk) samen met de stad. Ook zal middels 
monitoring worden gekeken of er tussentijds moet worden bijgestuurd of ingegrepen als doelstellingen en 
ambities niet gehaald worden. Het gemeentebestuur zal in andere instrumenten van de Omgevingswet 
uitwerken waar concretere doelstellingen kunnen worden vastgelegd en kunnen worden aangescherpt.  
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Het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet 
De omgevingsvisie maakt deel uit van het instrumentarium van de Omgevingswet. Deze wet heeft vier 
doelstellingen: slimmer, beter, sneller, samen. Door de instrumenten in samenhang te ontwikkelen en te 
gebruiken kan aan deze doelen bijgedragen worden. 

 
De Omgevingswet onderscheidt zes verschillende 
(wettelijke) instrumenten in de beleidscyclus, 
waarvan er vier relevant zijn voor de Leidse 
beleidscyclus: de omgevingsvisie, de programma’s, 
het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. 
Daarnaast heeft Leiden gekozen om het instrument 
‘ontwikkelperspectief’ op te stellen, om zo een meer 
gedetailleerd kader te hebben voor enkele gebieden. 
Het ontwikkelperspectief is het instrument tussen de 
omgevingsvisie en het programma. Hieronder 
worden de positionering en de werking van de 
omgevingsvisie, het ontwikkelperspectief, de 
programma’s, het omgevingsplan en de 
omgevingsvergunning in samenhang beschreven.  
 
Werking van het instrumentarium 
De omgevingsvisie en de ontwikkelperspectieven 
zijn de twee instrumenten waarin doelen, ambities en 

uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stad (op hoofdlijnen) vastgelegd worden. Ten opzichte van de 
omgevingsvisie zijn de ontwikkelperspectieven gedetailleerder, onder meer in de typering van gewenste 
woon- en werkmilieus in verschillende buurten en het gewenste aanbod van functies en voorzieningen. Beide 
producten doen uitspraken op hoofdlijnen en zijn zelfbindend voor de gemeente. De gemeenteraad is voor 
beide documenten het bevoegd gezag. Dit geeft de gemeenteraad haar kaderstellende en sturende rol.  
 
De ambities en keuzes uit de omgevingsvisie en de ontwikkelperspectieven worden – indien wenselijk - 
juridisch geborgd in het omgevingsplan. Hier wordt uitvoering gegeven aan het door de gemeenteraad 
vastgestelde beleid. Het omgevingsplan wordt ook door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee kan hij 
controleren of de door hemzelf vastgestelde ambities en doelstellingen (in de omgevingsvisie en 
ontwikkelperspectieven) voldoende en juist juridisch geborgd zijn.  
 
Tussen de ontwikkelperspectieven en het omgevingsplan zijn programma’s gepositioneerd. Een programma 
bevat maatregelen voor de ontwikkeling, het beheer, het gebruik, de bescherming of het behoud van (een 
deel van) het grondgebied. Hierin wordt beschreven hoe ambities en doelstellingen, die zijn vastgesteld door 
de gemeenteraad, kunnen worden behaald. Het college van B en W is bevoegd gezag voor de programma’s. 
Daarnaast is het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het omgevingsplan de 
bevoegdheid van het college van B en W. De gemeenteraad kan met het adviesrecht een controlerende rol 
invullen bij een omgevingsvergunning. De gemeenteraad moet daarvoor wel specifiek aangeven in welke 
gevallen hij daar gebruik van wil maken. 
 
Hoe verder? 
Het werken met deze nieuwe instrumenten onder 
de Omgevingswet is nieuw en wennen. Met de 
omgevingsvisie en de ontwikkelperspectieven 
doen we nu al de eerste ervaringen op. Komende 
periode zal verder uitgewerkt worden hoe de 
ambities en doelstellingen landen in de 
verschillende instrumenten.  
 
Samen met de stad en de adviescommissies 
werken we stapsgewijs aan de verdere invulling 
van de instrumenten van de Omgevingswet.  We 
bouwen zo samen aan een effectief en 
samenhangend beleidsstelsel voor ontwikkeling, 
gebruik, beheer, behoud en bescherming van de 
fysieke leefomgeving, met overzichtelijke, goed 
uitvoerbare en handhaafbare regels. 

Ter illustratie 
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het 
Omgevingsplan. We werken stapsgewijs toe naar één 
omgevingsplan voor de stad. Op 1 juli 2022 krijgt Leiden 
automatisch, op basis van het overgangsrecht, een tijdelijk 
Leids Omgevingsplan-van-rechtswege. De wet verplicht 
vervolgens de gemeente om in de daaropvolgende 
transitiefase (tot uiterlijk 31 december 2029) het tijdelijke 
Leids Omgevingsplan van rechtswege te transformeren tot 
één gebiedsdekkend Leids Omgevingsplan. Het 
transformeren gebeurt door telkens onderdelen (thema’s) 
en/of gebieden te wijzigen. Het Leids Omgevingsplan 
ontstaat dus door een continue stroom van wijzigingen van 
het tijdelijke Leids Omgevingsplan-van-rechtswege.  

 


