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■ Katoenpark/Lakenpark: Dit project heeft vertraging opgelopen als gevolg van een participatietraject, waarop
een pauze is ingelast. Het project werd in september 2018 weer herstart. Naar verwachting wordt de tweede
helft van 2019 een uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de raad en start de uitvoering nog in 2019.
■ De deelprojecten Verbinding Singelpark-Hortus botanicus en Arsenaalplein staan ‘on hold’ in afwachting van
de medewerking van de Hortus aan de verbinding Singelpark-Hortus en de planvorming Humanities Campus
voor het deelproject Arsenaal.
Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen
Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde
2018

Bron

2015

2016

2017

2018

72%

-

73%

-

72%

Stads- en
wijkenquête*

-

7,7

-

7,6

Stads- en
wijkenquête*

Doel 5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen
5C1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van
groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt

Doel 5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde groen
5C2.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en
water in de omgeving van Leiden*

7,6

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid
Doel

Prestatie

5D1 Leiden duurzame stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Toelichting op prestaties
De prestaties zijn volgens planning gerealiseerd. Voor meer informatie over de herijking van programma
duurzaamheid zie de Paragraaf 2.3.15 Bijzonder programma duurzaamheid.
Verbonden partijen
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Motieven en doelen deelname GR

Uitvoering van de wettelijke taken zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet
milieubeheer en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit), en advisering van de
deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van hun taken, zoals
ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.

Realisatie doelstellingen en prestaties
2018

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voerde in 2018 de
wettelijke milieutaken uit zoals de vergunningverlening en handhaving van de Wet milieubeheer
en de Wet bodembescherming (m.n. bouwstoffenbesluit). De ODWH adviseerde de gemeente
bij de uitvoering van haar taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid. Voor geluid,
luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid voerde de Omgevingsdienst het beleid uit voor de
gemeente Leiden.
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Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018

De Omgevingsdienst heeft het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 opgesteld. Nadat het
actieplan door het college is vastgesteld is het de inspraakperiode ingegaan.
Met het oog op de geplande transformatie van een deel van het bedrijventerrein aan de
Rooseveltstraat naar een gemengd gebied met wonen en werken, is door de Omgevingsdienst
een onderzoek naar de benutte milieu-/geluidruimte uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om
eventuele knelpunten ten behoeve van de transformatie in een zo vroeg mogelijk stadium te
kunnen vaststellen.
In 2018 is in beeld gebracht in hoeverre de vergunningen van de GGO-bedrijven (bedrijven die
met genetisch gemodiﬁceerde organismen werken op het Bio Science Park), voldoen aan de
huidige eisen en richtlijnen. Dat bleek niet overal het geval te zijn. In vervolg hierop is gewerkt
aan het aanpassen van deze vergunningen.
In 2018 vonden 70 geluidmetingen plaats naar aanleiding van klachten en de controle van
lopende dwangsommen en zijn 128 geluidmetingen verricht bij evenementen (waaronder 3
oktober).
De raad heeft na de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 28 juni 2018 aangegeven
een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van de ODWH. Dit is formeel
bekrachtigd in de raadsvergadering van 12 juli 2018. Het Algemeen Bestuur heeft n.a.v de
zienswijzen de begroting vastgesteld. De jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst zijn ter
informatie aan gemeenteraad gezonden. Inhoudelijk is de raad geïnformeerd door het college
indien er op dossierniveau aanleiding was om dat te doen. Stukken die ter besluitvorming
zijn voorgelegd aan het AB zijn voorbereid door het DB. Deelnemende gemeenten zijn vooraf
geraadpleegd via ambtelijke voorportalen. De leden van het AB (waaronder een raadslid van
de gemeente Leiden) ontvangingen een annotatie van de agenda van alle AB vergaderingen.
Het raadslid informeerde de leden van de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over
relevante stukken op de AB vergadering.

Bijdrage 2018

In opdracht van programma Duurzaamheid zijn aanvullende werkzaamheden door de
Omgevingsdienst West Holland uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van duurzaamheidssubsidie
en duurzaamheidsleningen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de duurzaamheidsagenda.
Daarnaast heeft de gemeente Leiden minder (advies)uren afgenomen dan begroot en zijn minder
kosten gemaakt met betrekking tot milieucommunicatie, handhavings- en onderzoekskosten.

Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen

Kaderstellende beleidsstukken
In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
RV 18.0114 Verordening op de hefﬁng en invordering van binnenhavengeld 2019
RV 18.0102 Verordening op de hefﬁng en invordering van precariobelasting 2019
RV 18.0101 Verordening op de hefﬁng en invordering van rioolhefﬁng 2019
RV 18.0100 Verordening op de hefﬁng en invordering van afvalstoffenhefﬁng 2019
RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaai 2019 – 2023
RV 18.0067 Zienswijze Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 Omgevingsdienst West-Holland
RV 18.0034 Deelverordening subsidiering wijk- en buurtinitiatieven
RV 18.0051 Technische wijzigingen Wegsleepverordening Leiden 2014
RV 18.0063 Aanwijzing leden Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West
Holland
RV 18.0017 Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017
RV 18.0022 Instellen Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties
RV 17.0118 Afval beleidskader 2018-2022
RV 18.0016 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Blekerspark, deelproject Singelpark
RV 18.0013 Programma Duurzaamheid: Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening
Duurzaamheidfonds 2015-2018
RV 18.0012 Programma Duurzaamheid: Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Groene daken
2016-2017
RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein,
kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
RV 17.0116 Aanvraag rijksbijdrage voor het uitgevoerde project ‘beveiligd baggeren van de Rijn rondom de
Vinkbrug in Leiden’.
RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht
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