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Geachte leden van de Leidse Sport Federatie, 

 

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 14 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 de kracht van de omgevingsvisie zit in de verbinding tussen het 

fysieke en sociale domein en dat sporten en bewegen een belangrijk factor is om rekening mee 

te houden. Ook noemt u dat het van groot belang is om doelstellingen op het gebied van sport 

en bewegen en de daarmee gepaarde (ruimtelijke) vertaling terug te zien in een stadsbrede 

Omgevingsvisie. Dit moet volgens u beter belicht en gepositioneerd worden in de visie. Het 

college is verheugd met deze kijk op de werking van het instrument omgevingsvisie en de 

mogelijkheden die ook de Leidse Sport Federatie ziet met deze omgevingsvisie. 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 mee. Onder elk advies is een reactie gegeven. 

1) Sport en bewegen zijn zwaar onderbelicht in de Omgevingsvisie Leiden 2040. De LSF 

begrijpt het belang van een visie en realiseert zich dat niet alles in een visie werkelijkheid 

wordt. Echter, de LSF vreest dat het niet expliciet benoemen van sport en bewegen in de 

Omgevingsvisie, de kans heel klein maakt dat er voldoende ruimte en budget voor 

sportvoorzieningen beschikbaar komt. Dit is niet goed voor het geluk en de gezondheid 

van de huidige en nieuwe bewoners van de stad.  

 

Het college is van mening dat sport en bewegen expliciet worden genoemd op 

verschillende plekken in de omgevingsvisie, waarbij ook is aangegeven dat het van 

belang is voor de gezondheid van de inwoners uit onze stad. Juist daarom is de ambitie 

voor sporten concreet in de visie geformuleerd: ‘In 2040 is Leiden een stad waar 
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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. De openbare ruimte is 

veilig en nodigt uit tot spelen, bewegen en sporten’. Naar aanleiding van uw reactie komt 

er een aanpassing van de bestaande tekst in de omgevingsvisie (hoofdstuk 5.2, onder 

het kopje “Bieden van voldoende en passend aanbod van stedelijke voorzieningen in de 

stad en de regio”) zodat het belang van sportvoorzieningen beter wordt benoemd. De 

visie wordt aangevuld met onderstaande cursieve tekst. 

 

“Het toekomstig aanbod van sportvoorzieningen stemmen we af op basis van inzicht in 

de behoefte en belangstelling die er vanuit de verschillende sporten is, inclusief (relatief) 

nieuwe sporten. Hierbij is het van belang dat voldoende ruimte voor sportvoorzieningen 

blijft en goed geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen. Sport, en sportverenigingen, 

leveren namelijk een cruciale bijdrage aan de samenhang in de samenleving en de 

gezondheid van onze inwoners.” 

 

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

benoemd.  
 

2) Wij zien sport en sportverenigingen graag terug als nadrukkelijke pijler in de 

Omgevingsvisie Leiden 2040. Sporten is een wezenlijke en noodzakelijke bezigheid van 

de gezonde mens. Wij raden aan om gehoor te geven aan de oproep van de 

verschillende partijen, waaronder de Sportraad, sportkoepels en de NOC*NSF, om te 

investeren in sport zodat de inwoners van Leiden een gezondere leefstijl kunnen 

ontwikkelen.   

 

Het college erkent dat sporten en bewegen een wezenlijk en noodzakelijke bezigheid is 

van de gezonde mens en Leidenaar en investeert hier ook in. Sporten en bewegen zijn 

onderdeel van een gezonde leefstijl en vrijetijdsbesteding en hangt samen met andere 

thema’s die zien op de fysieke leefomgeving. In het kader van de omgevingsvisie is het 

expliciet maken van een sportpijler, meer dan nu het geval is, niet passend. Er is bewust 

gekozen voor een integraal karakter van de pijlers, waar sport en bewegen onderdeel 

van zijn en dus ook op verschillende plekken in de omgevingsvisie terugkomt. Daarbij is 

zowel aandacht voor georganiseerde sport als ruimte voor ongeorganiseerd sporten. 

 

3) Wij constateren dat de in de Omgevingsvisie genoemde groei van de stad, in aantallen 

woningen en inwoners, niet gevolgd wordt een groei in ruimte om te sporten. Het 

‘programma sport’ ontbreekt als wezenlijk onderdeel van de Omgevingsvisie en 

ruimteclaim. Wij adviseren om in te zetten op een ‘sportnorm’ (aantal m2 sport areaal 

/inwoner) die dient als basis voor iedere toekomstige ontwikkeling in de stad. Dit om te 

voorkomen dat sport ‘het sluitstuk van planvorming’ wordt. Op deze wijze blijft er ruimte in 

de stad en blijft de stad sportief gezond.  

 

Het college beseft dat bij verdere groei van de stad ook voldoende ruimte voor sporten 

en bewegen belangrijk is. In de omgevingsvisie is voor sportvoorzieningen nu het 
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volgende opgenomen; “voor sportvoorzieningen is ons vertrekpunt om het huidig niveau 

en hoeveelheid aan binnen- en buitensportaccommodaties te handhaven. Het toekomstig 

aanbod van sportvoorzieningen stemmen we af op basis van inzicht in de behoefte en 

belangstelling die er vanuit de verschillende sporten is, inclusief (relatief) nieuwe sporten. 

We kijken hierbij ook in regionaal verband naar behoefte en het over en weer gebruik 

maken van elkaars voorzieningen. Daarnaast zien we kansen in medegebruik van 

(sport)voorzieningen. Door medegebruik kunnen we de beschikbare ruimte zo optimaal 

mogelijk gebruiken voor het accommoderen van activiteiten in de wijk. Met uitbreiden en 

versterken van het groen-blauwe raamwerk wordt voorzien in meer (informele) ruimte om 

te sporten, te spelen en te bewegen in de stad.” 

 

Het college heeft opdracht gegeven voor een onderzoek aan het Mulier Instituut naar de 

verwachte ruimtebehoefte voor de georganiseerde sport in 2025, 2030 en 2040. De 

eindrapportage van dit onderzoek wordt voor de zomer 2021 verwacht. Het college ziet 

echter zeer beperkt mogelijkheden voor het inpassen van ruimte voor de georganiseerde 

sport en om die reden weinig heil in het opstellen van een sportnorm. Het college acht 

het kansrijker en wenselijk om regionaal het aanbod en de vraag naar voorzieningen in 

kaart te brengen voor de middellange en langere termijn en zoekt hiervoor na het 

zomerreces de dialoog met de regio. 

 

Het college legt vooralsnog geen normen in de omgevingsvisie vast. Dit past namelijk 

niet bij het detailniveau van de visie zoals deze nu is opgezet. Het college ziet sporten en 

bewegen als belangrijke factor bij de doorontwikkeling van de stad. Aandacht voor dit 

aspect is in iedere ontwikkeling een afweging. Dit vraagt maatwerk in de stad. De 

hoofdlijnen uit de visie maken we verder concreet in ontwikkelperspectieven (tijdens deze 

collegeperiode onder andere voor Leiden Zuidwest, De Mors en Leiden Noord) en in 

programma’s of het omgevingsplan (dat onder de Omgevingswet het bestemmingsplan 

gaat vervangen).  

 

4) Onlangs is een breed ondertekend Leids Preventieakkoord gesloten waarin expliciet het 

belang van sportvoorzieningen in de wijken wordt genoemd. Wij adviseren hiervoor per 

wijk ruimte in de Omgevingsvisie op te nemen. 

 

De omgevingsvisie geeft de ambities en doelstellingen voor de gehele gemeente weer. 

Er is bewust geen verdieping gemaakt op wijkniveau. Wel is de stad opgedeeld in 

leefmilieus, maar deze zijn niet bedoeld om op wijkniveau een ambitie te vertalen. Naar 

aanleiding van deze reactie komt er een aanpassing van de bestaande tekst in de 

omgevingsvisie (hoofdstuk 5.2, in het algemene deel) zodat het belang van een gezond 

en vitaal leiden en het Leidse Preventieakkoord 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 
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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.  

 

5) Wij adviseren om terughoudend te zijn met uit te spreken dat wij als stad in de regio een 

functie vervullen op het gebied van sport. Uiteraard begrijpen wij dit als een schaatshal of 

atletiekbaan wordt bedoeld. Maar als dit ook geldt voor (wijk)sportparken en als daarbij 

geen ruimteclaim wordt geformuleerd, is het risico dat we door de ondergrens zakken van 

het minimale behoefteniveau om onze eigen inwoners te kunnen laten sporten, zeker in 

verenigingsverband (ter bevordering van cohesie en sociale binding). Andersom is 

evenmin wenselijk: wonen in de stad (omdat Leiden wel inzet op de bouw van vele 

woningen) en sporten in de buurgemeente. Als we, onder andere gelet op het 

preventieakkoord, nadrukkelijk willen investeren in gezondheid en sport, moeten we er 

voor zorgen dat sporten in de directe nabijheid van de woonplek kan. Dit vraagt om 

duidelijke ruimte keuzes. Een recent voorbeeld is het niet slagen van een goede 

inpassing van een extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Dit is naar onze mening een 

duidelijk voorbeeld van een discussie in het spanningsveld van ‘schaarse ruimte, 

groenbeleving en sportbehoefte in de nabijheid’. Dergelijke discussies kunnen we 

voorkomen als we deze ruimte NU vastleggen in de Omgevingsvisie, net zoals die ook 

voor wonen en werken is opgenomen. Waarbij we benadrukken dat deze ruimteclaim 

voor sport bovenop de reeds bekende sportvoorzieningen voor zowel de binnen- als de 

buitensport wordt opgenomen. Het verwijzen naar een regionale functie laat de druk 

alleen maar toenemen. 

 

Het college is het eens dat het van belang is dat bij de verdere duurzame verstedelijking 

van de stad ook voldoende ruimte blijft voor sportvoorzieningen. Vandaar dat er in de 

omgevingsvisie is opgenomen dat “voor sportvoorzieningen is ons vertrekpunt om het 

huidig niveau en hoeveelheid aan binnen- en buitensportaccommodaties te handhaven. 

Het toekomstig aanbod van sportvoorzieningen stemmen we af op basis van inzicht in de 

behoefte en belangstelling die er vanuit de verschillende sporten is, inclusief (relatief) 

nieuwe sporten. We kijken hierbij ook in regionaal verband naar de behoefte en het 

aanbod en het gebruik maken van elkaars voorzieningen”. Zoals u weet houden sporters 

zich niet aan gemeentegrenzen. Het college is niet van mening dat het benoemen van de 

regionale functie de druk op Leidse sportvoorzieningen alleen maar laat toenemen.  

 

6) Ook concluderen wij dat in de visie stelselmatig wordt gesproken over het vergroenen 

van de stad en het ‘verbinden’ van bestaand groen en (wijk)sportparken wat dan zou 

kunnen dienen als beweeg- en sportgroen. De LSF onderschrijft dit niet en ziet dit 

anders: het verbindende snippergroen is nadrukkelijk iets anders dan groen dat 

daadwerkelijk is bestemd voor de ongeorganiseerde sporter. De ‘groene ringen en 

spaken’ zijn in de visie vooral een papieren groene werkelijkheid, geprojecteerd op 

bestaande wegen- en waternetwerk. Op kaartbeelden lijkt dit substantieel, maar op 
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straatniveau is die beleving er aanzienlijk minder. Naar mening van de LSF is het 

versterken van de spaken als groenverbinders geen toevoeging in groenbeleving, laat 

staan een toevoeging aan m2 sportareaal. Wij adviseren dan ook om spelen en sport uit 

elkaar te halen en in de Omgevingsvisie nadrukkelijker aan te geven waar de ruimte komt 

voor het sporten in ongeorganiseerd verband.    

 

Het doel van de spaken is om bestaande routes toegankelijker en (beweeg)vriendelijker 

te maken voor ongeorganiseerde sporters, niet om vierkante meters aan het sportareaal 

toe te voegen. Het College is van mening dat wanneer de openbare vergroend wordt, en 

dus ook bepaalde spaken tussen groengebieden, het aantrekkelijker wordt om daar 

bijvoorbeeld hard te lopen, te wandelen of te fietsen.  

 

De Omgevingsvisie doet uitspraken op hoofdlijnen voor de lange termijn. In de visie is 

een concrete ambitie opgenomen om het belang en noodzakelijkheid van bewegen in de 

stad, zowel door sport en spelen, te benoemen. Het college kiest voor samenhang omdat 

gezondheid, sporten, bewegen en spelen elkaar duidelijk beïnvloeden. Sport en spelen 

wordt bij de uitwerking van de omgevingsvisie in apart (gebied)beleid, afspraken, 

programma’s en projecten verder opgepakt, zoals in “het beleidskader spelen en 

bewegen” of “het Sportakkoord Leiden”.  

 

7) Wij verzoeken om tenminste een heroverweging te maken m.b.t. de verwachte 

ruimtebehoefte voor wonen en werken. COVID-19 heeft een herbezinning op gang 

gebracht over de noodzaak van het werken op kantoor. Het is allerminst ondenkbaar dat 

de behoefte aan ruimte voor kantoren minder zal zijn dan een jaar geleden gedacht werd. 

De ruimte die daarmee vrijkomt zou ingevuld kunnen worden door sport en bewegen. 

 

Het effect van COVID-19 is dusdanig onzeker dat het nog niet mogelijk is om daar nu al 

op vooruit te lopen in deze omgevingsvisie. De verwachting is dat werknemers minder 

vaak op kantoor gaan werken, maar of dit ook een significante impact heeft op de 

ruimtebehoefte voor werken en wonen is nog onzeker. Mocht dit, na de corona 

pandemie, overduidelijk zijn dan is het altijd mogelijk om de omgevingsvisie hierop aan te 

passen.  

 

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

prettige samenwerking voort, zodat blijvend gewerkt wordt om sport en bewegen in Leiden te 

bevorderen. Het college dankt de Leidse Sport Federatie 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. 
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Hoogachtend, 

 

 

 

 

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.  

 


