
Manifest / Zienswijze op  Z/20/3203000 
Omgevingsvisie 2040 versie 1.1
Wijkverenigingen en belangenverenigingen in Leiden, hebben we dit manifest 
opgesteld als algemene reactie op de omgevingsvisie 2040 versie 1.1.

Iedere wijkverenigiing of belangenvereniging zal aan dit manifest desgewenst 
nog haar eigen zienswijze toevoegen. 

Zienswijze Groenvoorziening
1. Leiden breidt het areaal aan gemeentelijke natuur uit

a. Bij uitbreiding van het aantal woningen wordt per extra inwoner minimaal 
75 m2 extra groen aangelegd (NB Leiden heeft nu 63 m2 per hoofd van de 
bevolking)

b. In 2030 is de gemeentelijke natuur uitgebreid naar 69 m2 per hoofd van 
de bevolkin

c. in 2040 is de gemeentelijke natuur uitgebreid naar 75 m2 per hoofd van 
de bevolking 

2. Leiden beschermt het bestaande openbaar groen in de parken. Deze krijgen 
een beschermde monumentale status.

3. Leiden garandeert dat openbaar groen openbaar blijft en dat de 
toegankelijkheid niet wordt beperkt tot specifieke doelgroepen

4. Leiden laat de biodiversiteit aantoonbaar toenemen (conform eerdere 
adviezen van de Leidse Milieuraad in 2020)

a. Leiden hanteert een duidelijke definitie van biodiversiteit 

b. Leiden maakt de ambities voor het laten toenemen van de biodiversiteit 
SMART

c. Leiden zet een meetprogramma op voor het monitoren van de voortgang 
van de toename van de biodiversiteit

d. Boom verwijderd betekent nieuwe boom aangeplant in de wijk binnen 1 
jaar.
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Zienswijze Vestigingsklimaat:
5. Waarden recreatie, economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit koesteren 

en waarden natuur, wandelen/fietsen en sociale cohesie versterken.

6. Voortbouwen op het bestaande. Dus niet radicaal breken met het Leidse 
karakter en alles met de menselijke maat.

7. Bouwen voor iedere beurs, ook voor Jan Modaal.

8. Geen omgevingsvisie zonder gedragen hoogbouwkwaliteitstoets door de 
bevolking.

Zienswijze Energietransitie:
9. Start met meerdere kleine projecten voor de warmtetransitie in plaats van 

een groot project zoals WarmteLinQ, bescherming van de consument en 
risicospreiding zijn van groot belang.

10.Met de kleinschalige ontwikkeling van zeer lokale duurzame warmtenetten 
vermijdt de gemeente het gigantische lock-in risico van de Zuid-Hollandse 
warmterotonde en kan zij ervaring opdoen met verschillende duurzame 
warmtebronnen en verschillende typen distributienetten.

11.Behoud het fijnmazig aardgasnet met het oog op een potentieel waterstofnet.
Een dergelijke netwerk heeft een miljardenwaarde voor de stad Leiden.

12.De gemeente Leiden zet in op het plaatsen van zonnepanelen op de daken 
van publieke gebouwen voor de verduurzaming van de energievoorziening in 
Leiden.

13.Behoudt de marktwerking op de energievoorziening, dus leg Leiden niet vast.

Zienswijze Mobiliteit:
14.Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan door het verkeer veroorzaakte 

geluidsoverlast en fijnstof, van beschermingsmaatregelen is nergens sprake.

15.De gemeente zou beter kunnen kiezen voor het ondertunnelen van de Leidse 
Ring Noord waardoor groen en fietsers meer ruimte krijgen.

16.Verander de huidige al grote parkeerdruk niet omdat gezien de pandemie 
individueel vervoer noodzakelijk blijft en deelmobiliteit op zich laat wachten.

17.Nu al uitgaan van minder autobezit en dus parkeervergunningen en -
capaciteit weigeren aan nieuwe bewoners is een heilloze weg.
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