
Werkdocument Omgevingsvisie 2040
(via template, daar document met zienswijze uploaden)

Deze Zienswijze wordt ingediend namens PMPMPM

Wij pleiten voor betere bescherming van het groen en de parken in de stad, niet alleen 
aan de randen, maar ook in het midden van de stad.

Onze wensen

Gemeentelijke natuur:
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 amibities 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

Bomen
5. Leiden heeft met 76.000 bomen en een bevolking van 125.000 mensen nu 0,6 boom per 

inwoner. Dit aantal wordt drastisch verhoogd. Met de gekozen woningbouwopgave in de 
Omgevingsvisie stijgt het aantal inwoners tot circa 150.000. Daar hoort een stijging bij van 
het aantal bomen tot 100.000 bomen (hetgeen overeenkomt met  circa 0,67 boom per 
inwoner):

a. In 2030 een toename van 15.000 bomen (dan 0,64 boom per inwoner),
b. In 2040 nog eens 9.000 bomen erbij (dan 0,67 boom per inwoner).

6. Indien bomen worden gekapt worden deze binnen 1 jaar herplant in dezelfde buurt. Indien 
dit niet mogelijk is in dezelfde buurt dan gebeurt dit in dezelfde wijk (buurt en wijk obv CBS 
definities)
De voorwaarden voor de kap van bestaande bomen moeten strenger worden.  In de nieuwe 
bomenverordening vallen veel straten en lanen vallen van de beschermingstafel. En: 
de drempel voor kap ligt in de nieuwe bomenverordening bij een stamdiameter van 80 cm. 
Deze drempel moet worden verlaagd naar een stamdiameter van 40 cm (conform het advies 
van de Leidse Milieuraad over de nieuwe verordening)  
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Toelichting
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het Omgevingsvisie Leiden 2040, 
versie 1.1. Wij merken daarover het volgende op.

 We zien dat klimaatbestendigheid en gemeentelijke natuur in de stad momenteel een 
duidelijk tekort schietend kwaliteitsniveau hebben (Visie 1.1 p. 18). Dat is onder 
meer gebaseerd op de MER. Zie hieronder (onderstreping van ons)

MER p. 98: 10.2.2 Huidige situatie 

Gemeentelijke natuur is al het groen en blauw binnen de gemeentegrenzen dat 
niet behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. Het totaal oppervlak aan groen in 
de gemeente Leiden is 792 hectare, dit betreft cultuurbeplanting, grasland en 
bosplantsoen. Per hoofd van de bevolking in Leiden is dit ongeveer 63 m2 . Er zijn
verschillende soorten gemeentelijke natuur te onderscheiden, waaronder: 
cultuurbeplanting bestaande uit geveltuintjes, boomspiegels, bloemperken en 
heesters; grasland in verscheidene hoedanigheden en bosplantsoenen. De door 
het rijk in de Nota Ruimte (2006) gestelde richtlijn voor groen per hoofd van de 
bevolking in nieuwbouwwijken is 75 m2 . Er bestaan geen normen per hoofd van 
de bevolking in bestaande woonwijken [Gemeente Leiden, 2019j; VROM, 2006]. 

Bomen zijn een vorm van groen in een stad. In Leiden staan 76.440 bomen, 
gemiddeld 0,6 boom per inwoner. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,2 boom per 
inwoner. Naast dat bomen een positief effect hebben op de gezondheid van 
inwoners draagt het ook bij aan het klimaatbestendig maken van een stad. Hierbij
voert het oppervlak blad de boventoon en niet het aantal stammen. [Gemeente 
Leiden, 2019j]. Van het aantal bomen is 71% van inheemse of Europese afkomst 
en zijn van waarde voor de biodiversiteit in de gemeente Leiden, mede doordat 
insecten en dieren zich huisvesten in en rondom bomen [Gemeente Leiden, 
2019j].

 De vraag is of met deze versie 1.1 dat kwaliteitsniveau naar boven wordt  bijgesteld. 
o Het verschil tussen 0,6 boom per inwoner in Leiden tegenover een gemiddelde 

van 4,2 per inwoner elders, is schrijnend. Niet voor niets behoort Leiden tot de 
meest versteende gemeenten van Nederland. 
Her en der wordt in Versie 1.1 gemeld dat er bomen en plekken met bomen bij 
komen, zonder enige kwantificering. Wij pleiten voor deze kwantificering.
Wij vinden verder dat ten onrechte enkele beleidsuitspraken uit alternatief 1; 
Groene en gezonde waterstad, niet in de Omgevingsvisie zijn opgenomen. Zoals 
beleidsuitspraak 8 “Planten 10.000 (diverse soorten) bomen.” In de 
effectbeoordeling scoort deze beleidsuitspraak goed; toch is deze niet in het 
voorkeursalternatief opgenomen. Wij bepleiten dat dit alsnog gebeurt.

o Zorg voor een toename van de hoeveelheid gemeentelijke natuur per hoofd van 
de bevolking. Niet alleen wandel- en fietspaden door groen, groene daken en 
tuintjes, maar ook parkgebieden, groene oppervlaktes zijn belangrijk, ook als ze 
niet een specifieke functie hebben. 

o Wij bepleiten dat beleidsuitspraak “in elke wijk een wijkpark” alsnog in de 
Omgevingsvisie wordt opgenomen. Deze beleidsuitspraak is het 
voorkeursalternatief vervangen door “in elke wijk een groene verblijfsplek met 
schaduw creëren”. In de Omgevingsvisie is dat verwoord als “Het ‘Hart van de 
wijk’ vergroenen. Wij vinden dat parken in een wijk onmisbaar zijn en alleen al 
vanwege klimaatverandering en toenemende hittestress uitbreiding en versterking
behoeven.
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o Ondertussen laat de nieuwe Bomenverordening1 zien dat bestaande bomen 
minder bescherming krijgen. 

-Wat de verschillen zijn tussen de huidige Groene Kaart en de slechts 17 
lanen en straten die staan in de nota waarnaar wordt verwezen in art. 
2.4.1.2 lid 2 sub b. Veel straten en lanen vallen van de beschermings-tafel.
Wat is de rechtvaardiging daarvan? Is bijvoorbeeld de mooie 
karakteristieke groene strook van de Van den Brandelerkade of PMPM 
opeens zo gedevalueerd? 
-Wat hier nog bijkomt is dat in de ‘gewone’ openbaar toegankelijke ruimte 
zonder vergunning gekapt mag worden als de kap beperkt blijft tot 30% 
van de “als zodanig te herkennen boomstructuur”. Zie art. 3.6.1.6 lid 1 sub
b, waarin staat dat dan kan worden volstaan met een melding.
-De drempel ligt in de nieuwe bomenverordening bij een stamdiameter van 80 cm. 
Deze drempel moet worden verlaagd naar een stamdiameter van 40 cm (conform het
advies van de Leidse Milieuraad over de nieuwe verordening)

 In de versie 1.1 worden de parken onvoldoende beschermd. Over parken staat het 
onderstaande geschreven.

Omgevingsvisie versie 1.1, p. 39:
Parken en (wijk)sportparken maken onderdeel uit van het raamwerk en verbinden
met het omliggende groen. De bestaande parken en (wijk)sportparken worden 
met elkaar verbonden via de groene ringen en spaken en krijgen hierdoor meer 
betekenis voor de stad dan ze hebben als losstaande parken. De parken en (wijk) 
sportparken hebben een recreatief doel. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de 
biodiversiteit in de stad en bij het treffen van klimaatadaptieve maatregelen tegen
hittestress (koele plekken) en tegen wateroverlast en droogte (buffering en 
infiltratie). Polderpark Cronesteyn en Oostvlietpolder vormen de overgang naar 
het Groene Hart en het veenweidegebied. Beide groengebieden hebben een 
belangrijke recreatieve betekenis en ook landschappelijke en ecologische 
waarden. Sportparken en publieke speeltuinen zijn straks volledig rookvrij. Door 
de (wijk)sportparken goed te verankeren in de wijk zijn ze toegankelijk en 
multifunctioneel qua gebruik, zowel wat betreft doelgroepen als functies. Goed in 
de wijk verankerde parken en (wijk)sportparken zijn openbaar en kunnen 
laagdrempelig worden gebruikt door diverse sportverenigingen, maatschappelijke 
organisaties en wijkbewoners.

o Op p. 39 staat: “Goed in de wijk verankerde parken en (wijk)sportparken zijn 
openbaar en kunnen laagdrempelig worden gebruikt door diverse 
sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en wijkbewoners.” Als dat met 
de parken steeds gebeurt, is het gedaan met de ongestoorde parkbeleving. Het is 
ook nadelig voor dieren en planten. 

o In Omgevingsvisie 1.1 wordt met groen ook sportparken bedoeld, zo lijkt het, 
terwijl die niet altijd groen zijn. Op p. 37 staat dat (wijk)sportparken belangrijk 
zijn voor de biodiversiteit in de stad en ihkv de klimaatadaptie.). Het hele idee 
van wijksportparken dient na het referendum nog eens tegen het licht te worden 
gehouden. Wat wordt er precies mee bedoeld? Wat is het doel? In hoeverre 
dragen ze bij aan gemeentelijk groen?

 In welke mate levert de Omgevingsvisie 2040 een bijdrage aan de duurzaamheid 
(hittestress, wateroverlast, biodiversiteit, fauna) en hoe wordt dat getoetst? 

1 Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen
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