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Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
Zoals in de inleiding van programma 5 is aangegeven, wordt met een ambitieuze Duurzaamheidsagenda
2016-2020 geïnvesteerd in duurzaamheid met als doel om te zorgen dat de stad ook in de toekomst een goede
omgevingskwaliteit houdt. Leiden neemt zo haar verantwoordelijkheid aangaande het terugdringen van het
gebruik van fossiele brandstoffen, het in stand houden en verbeteren van biodiversiteit, het klimaatbestendig
maken van de leefomgeving en het bevorderen van de circulaire economie. In 2018 zet de gemeente zich
verder in om burgers, bedrijven en instellingen te helpen met en te overtuigen van het nut en de kansen van
verduurzaming. Daarnaast neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid door het verduurzamen van de eigen
organisatie en gemeentelijke werkzaamheden.
In de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’ in deze Programmabegroting wordt dit nader toegelicht.
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

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
Eind 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsambities Leiden 2030 en de Duurzaamheidsagenda
2016-2020 vastgesteld. Leiden heeft de consequenties van het Klimaatakkoord van Parijs, Energieakkoord en
andere (inter)nationale afspraken vertaald naar de eigen gemeente en wil als kennisstad voorop lopen op
het gebied van innovatie en duurzaamheid. Dit duurzaamheidsbeleid is na actieve participatie van burgers,
bedrijven en organisaties uit de stad tot stand gekomen. Met de vaststelling van de Duurzaamheidsambities
2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 is het gemeentelijk beleid voor de komende jaren neergezet.
De focus van het Programma Duurzaamheid, zoals beschreven in de paragraaf ‘Bijzonder programma
Duurzaamheid’, ligt op de uitvoering van maatregelen en het boeken van resultaten.
5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
Ter vergroting van de leefbaarheid op de verkeersknelpunten moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen.
Dit vraagt onder meer om fysieke maatregelen aan woningen die door het verkeerslawaai een te hoge
geluidsbelasting hebben. Het middel hiervoor is gevelsanering.
Leiden heeft zich verplicht om 760 woningen, die op de zgn. A-lijst staan, in 2020 te hebben gesaneerd.
Daarnaast kunnen ook andere woningen voor sanering in aanmerking komen indien blijkt dat de
geluidbelasting door wegverkeer te hoog is. Een groot gedeelte van de zgn. A-lijst woningen is gesaneerd. De
overblijvende A-lijst woningen bevinden zich veelal tussen andere saneringswoningen en worden projectgewijs
meegenomen. De projectbegeleiding van de sanering vindt plaats door de Omgevingsdienst West-Holland. De
behoefte aan geluidsanering is mede afhankelijk van de planvorming met betrekking tot grote infrastructurele
projecten. Immers, als de verkeerscirculatie wijzigt, verandert ook de geluidsbelasting. Door de sanering af te
stemmen op de uitvoering van de grote infrastructurele projecten wordt voorkomen dat onnodige maatregelen
worden genomen, dan wel dat er maatregelen worden genomen die niet afdoende zijn. In 2018 wordt het
saneringsprogramma voortgezet met projecten die in eerdere jaren zijn opgestart. Daarnaast wordt naar
verwachting ook gestart met deelproject 2 van de Centrumroute (Hooigracht). Daarvoor zal subsidie worden
aangevraagd. Indien daar geen subsidiemiddelen voor beschikbaar komen (de huidige subsidieregeling loopt
per 31 december 2017 af) dan zal een beroep gedaan worden op de nog ter beschikking zijnde middelen uit het
Investering krediet ISV en of de Reserve ISV.
5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
In de gemeente Leiden vindt de aanpak van bodemverontreiniging plaats via twee sporen. Enerzijds
wordt zoveel mogelijk gesaneerd in samenloop met bouw- of herinrichtingsplannen. Daarmee wordt de
omgevingskwaliteit integraal verbeterd. Anderzijds worden locaties aangepakt op grond van milieuhygiënische
urgentie (spoed-locaties). De Omgevingsdienst voert de taak bodemsanering voor de gemeente uit. Het
uitvoeringsprogramma wordt in overleg met de gemeente opgesteld en vormt een onderdeel van het "Leids
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020".
5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
In de paragraaf ‘Bijzonder programma Duurzaamheid’ in deze Programmabegroting wordt de uitvoering
inclusief beleidsmaatregelen omschreven.
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Verbonden Partijen
De onderstaande Verbonden Partij levert een bijdrage aan dit beleidsterrein. Zie voor meer informatie de
paragraaf verbonden partijen.
Omgevingsdienst West-Holland
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 bij de
uitvoering van hun taken, zoals ruimtelijke planvorming en verkeersbeleid.
Effectindicatoren bij 5D Duurzaamheid
De effectindicatoren zijn opgenomen in het paragraaf 3.2.15 Bijzonder programma Duurzaamheid.
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RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
RV 17.0039 Zienswijze Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland
RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
RV 16.0129 Aanvullend krediet voor verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van
ISV3
RV 16.0127 Verordening tot wijziging van de ‘Verordening Duurzaamheidslening’ en tot wijziging van de
‘Stimuleringslening verduurzaming scholen’
RV 16.0125 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
RV 16.0119 Verordening op de hefﬁng en invordering van leges 2017
RV 16.0117 Uitvoeringsbesluit bruggen Singelpark
RV 16.0116 Verordening op de hefﬁng en invordering van binnenhavengeld 2017
RV 16.0114 Verordening op de hefﬁng en invordering van precariobelasting 2017
RV 16.0113 Verordening op de hefﬁng en invordering van rioolhefﬁng 2017
RV 16.0112 Verordening op de hefﬁng en invordering van afvalstoffenhefﬁng 2017
RV 16.0102 Uitvoeringsbesluit Morspark
RV 16.0090 Uitkomsten van het locatieonderzoek naar een activiteiten- en ontmoetingsplek en de positie van
de speeltuin in de Zeeheldenbuurt
RV 16.0088 Bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016
RV 16.0086 Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
RV 16.0075 Toetreding gemeente Voorschoten tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst WestHolland
RV 16.0073 Wijziging plankaart Trekvliet op Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen 2009
RV 16.0062 Beveiligd baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug
RV 16.0051 Krediet aanvraag Herstel Jan van Houtbrug
RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
RV 16.0032 Verordening tot wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening 2015-2018
RV 16.0030 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente Leiden
2016/2017
RV 16.0029 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017
RV 16.0025 Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor
bouwwerken op horecaterrassen.
RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en
vernieuwen Valkbrug
RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
RV 16.0009 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
RV 16.0004 Illuminatienota Verleiden met Licht 2016
RV 15.0144 Aanbevelingen Rapport Rekenkamercommissie ‘Rekenen voor Duurzaam Leiden’
RV 15.0136 Vaststellen bebouwde kom Boswet
RV 15.0134 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Energiepark
RV 15.0133 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Singelparkroute
RV 15.0114 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018, Verordening Duurzaamheidlening
2015-2018 en afdoen motie VOD M1 ‘Investeren in thuis II’ van 30 april 2015
RV 15.0112 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunningen bijenstallen Oostvlietpolder
RV 15.0109 Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden
RV 15.0108 Ruimte voor de stad: Richtinggevende kaders Visie Openbare Ruimte
RV 15.0103 Bomenverordening Leiden 2015
RV 15.0106 Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de
gemeente verwijderde ﬁetsen 2016
RV 15.0105 Vaststelling ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020
RV 15.0100 9e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
RV 15.0095 Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015
RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
RV 15.0070 Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied
RV 15.0050 Uitvoeringsbesluit Stad- landverbindingen, onderdeel van Programma Leidse Ommelanden
RV 15.0047 Scenario's met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water
RV 15.0046 Besluit uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt
RV 15.0044 Kringloopbedrijf het Warenhuis
RV 15.0038 Verordening uitsluitend recht opvang en in bewaring gegeven dieren
RV 15.0036 Toetreding gemeente Katwijk tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
RV 15.0033 Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven
RV 15.0027 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015

Beleidsbegroting | 87

