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 BESTUURLIJKE SAMENVATTING EN SPEERPUNTEN 

Leiderdorp komt op voor een goede leefomgeving, voor veiligheid en duurzaamheid. Wij verstaan onder 

duurzaamheid de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 

toekomstige generaties  om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. We werken hier al 

lang aan en maken met deze duurzaamheidagenda een nieuwe stap dat leidt tot veel concrete acties. We 

willen vooral zo veel mogelijk duurzaamheidkansen benutten. Wanneer we zelf initiatiefnemer zijn van een 

project dan geven we het goede voorbeeld. Verder stimuleren we de duurzame invulling van initiatieven 

van derden en maken die mogelijk waar het kan. 

 

De duurzaamheidagenda Leiderdorp is het vervolg op het milieubeleidsplan. Deze duurzaamheidagenda 

is een richtinggevend document voor een periode van vier jaar: 2011-2014. De basis voor de agenda ligt 

in: 

- het Coalitieakkoord 2010-2014; 

- het Waterplan Leiderdorp 2011-2015; 

- het regionale klimaatprogramma 2008-2012; 

- de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur 2008; 

- het actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 

- het regionaal beleidskader voor duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling;  

- de uitvoering van de reguliere milieutaken door de Milieudienst West-Holland. 

De achtergronden en doelen voor specifieke thema’s zijn beschreven in de agenda. Acties en projecten 

die hieruit voor de periode 2011-2014 voortkomen zijn opgenomen in een separaat uitvoeringsprogramma.  

 

De agenda verbindt de diverse vertrekpunten in beleid. De missie  “Duurzaamheid, veiligheid en 

verbetering van de leefomgeving” is in deze agenda vertaald naar: 

Wensbeelden    +  Aandachtsgebieden 

        Wonen 

Gezonde en veilige leefomgeving   Werken 

Duurzame inrichting    Mobiliteit 

Duurzame wereld     Groene en natte ruimte 

        Gemeentelijke organisatie 

 

De aandachtsgebieden zijn verbonden met duurzaamheidthema’s zoals: klimaat & energie; luchtkwaliteit; 

geluid & verkeer; gebiedsontwikkeling; duurzaam bouwen enz. Voor elk thema zijn in de agenda één of 

meerdere doelen beschreven. De komende 4 jaar gaan we extra inzetten op duurzaamheid in Leiderdorp. 

Uit de agenda komen vijf thematische speerpunten naar voren die hierna worden toegelicht. 

 

1. Klimaat en Energie 
• De gemeente zoekt de komende jaren actief contact met bedrijven, instellingen en bewoners om 

informatie uit te wisselen over de mogelijkheden van onder andere duurzame energiesystemen, 

tappunten voor aardgas en elektriciteit en het gebruik van deelauto’s. 

• Particulieren en woningcorporaties worden gestimuleerd om energie te besparen. Hiertoe faciliteren 

wij een duurzaamheidslening. De gemeente werkt daarbij samen met de woning corporaties. Voor 

particulieren worden gerichte campagnes uitgevoerd waarbij ter ondersteuning onder andere onze 

website www.Energievoordetoekomst.nl wordt ingezet.  

http://www.energievoordetoekomst.nl/
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• Vanaf 2011 gaat alle gemeentelijke inkoop gefaseerd over naar “Servicepunt 71”. Deze organisatie 

wordt verantwoordelijk voor de realisatie van de afspraken die de VNG in 2007 namens de 

gemeenten met het Rijk heeft gemaakt in het zogenaamde “Klimaatakkoord”. Onderdeel daarvan is 

het streven om in 2015 100% duurzaam in te kopen. 

• Leiderdorp participeert in het project “Vergroenen van de ICT; de hardware van de gemeentelijke ICT 

systemen vergen veel energie, met deze scan komen de energiebesparingskansen in beeld. 

• We onderzoeken in hoeverre opwekking van duurzame energie in de gemeente mogelijk is.  

• We stellen een plan op om de openbare verlichting duurzamer en energiezuiniger te maken.  

 

2. Verbeteren van de luchtkwaliteit 
• We ronden het actieprogrammaluchtkwaliteit Leiderdorp af dat de afgelopen jaren heeft bijgedragen 

aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Leiderdorp. 

• De verbreding van de A4 wordt bij onze woonkern grotendeels verdiept uitgevoerd dat, samen met 

aanvullende maatregelen, leidt tot een verbetering van de leefomgeving.  

• Bij bouwplannen is het effect op de luchtkwaliteit en de blootstelling van toekomstige gebruikers vast 

onderdeel van het planproces.  

• We controleren de luchtkwaliteit en geluidhinder en nemen maatregelen waar nodig. Preventief zijn 

luchtkwaliteit en geluid ook onderdeel van ons beleid voor duurzame inrichting. We geven zelf het 

goede voorbeeld door bij aanschaf van nieuwe voertuigen te kiezen voor schone en zuinige motoren.  

• Hoewel we hierop geen directe invloed hebben vragen we de provincie om bij de concessieverlening 

van het openbaar vervoer de invloed op luchtkwaliteit (schone en zuinige motoren) mee te nemen in 

de afweging voor de gunning. 

 

3. Schone en zuinige mobiliteit 
• Duurzame mobiliteit: bevorderen fietsverkeer (waaronder een plan voor betere en sneller verbinding 

langs Engelendaal) en hoogwaardig openbaar vervoer. 

• We geven uitvoering aan het Integraal Verkeers- en Vervoersplan met speciale aandacht voor betere 

fietsverbindingen, doorstroming en veiligheid. 

• We stimuleren het rijden op aardgas, vooral omdat dit goed is voor de luchtkwaliteit. 

• We stimuleren het gebruik van elektrische vervoermiddelen en faciliteren de realisatie van openbare 

oplaadpunten. 

 

4. Duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam bouwen 
• In de gemeentelijke Structuurvisie Leiderdorp wordt duurzaamheid een belangrijk vertrekpunt.  

• Alle nieuwbouwprojecten worden zo veel mogelijk duurzaam ontwikkeld en we doen dat meetbaar
1
. 

Waar we zelf initiatiefnemer zijn, zetten we hier op in. Waar private partijen initiatiefnemer zijn, 

nodigen we deze uit om hierin mee te gaan en ondersteunen hen daarbij maximaal. Bij gefaseerde 

ontwikkeling zal voor ieder fase opnieuw worden beschouwd of er aanvullende duurzaamheid kansen 

kunnen worden gerealiseerd.  

• Duurzaam bouwen:  Ten behoeve van duurzaam bouwen maken we gebruik van het software 

instrument GPR (of gelijkwaardig) en adviseren we ontwikkelaars en architecten dat te gebruiken. Het 

vertrekpunt is een score 8 voor gemeentelijke gebouwen en minimaal een score 7 voor initiatieven 

van derden. 

Deze score realiseren we al met het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp. Dat wordt landelijk gezien 

één van de duurzaamste en energiezuinigste kantoorgebouwen. 

                                            
1
 Vertrekpunt is het (bovenwettelijke) basisniveau uit het RBDS (Regionaal beleidskade duurzame stedenbouw), met 

waar mogelijk voor één of meer deelaspecten een hoger niveau. Wanneer DPL als instrument wordt gebruikt, is het 

streven een score van minimaal 7. 
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Ook twee nieuwe schoolgebouwen (Brede School West en Brede School Oude dorp) worden 

duurzaam gebouwd met aandacht voor energiebesparing en een gezond binnenklimaat. 

• Groene inrichting en recreatie: 

− Sport en recreatiepark de Bloemerd wordt groen gehouden; 

− De Boterhuispolder: het open en groene karakter wordt voor de lange termijn gegarandeerd en het 

gebied wordt meer opengesteld voor recreatie; 

− Polder Achthoven: agrarische functie wordt behouden en het gebied wordt beter toegankelijk 

gemaakt voor wandelaars en fietsers; 

− Munnikenpolder: voor licht en extensieve recreatie en waterberging 

− Park de Houtkamp en het Heempark worden behouden. 

Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur die we 

in 2018 gerealiseerd willen hebben. 

• Uitvoeren van het Waterplan 2011-2015, onder meer: aanpak riool overstorten en aanleg 

natuurvriendelijke oevers. 

• Een ‘Energievisie’ opstellen voor alle grotere nieuwbouwprojecten, ook wanner die kleiner zijn dan 

200 woningen (huidige regionale beleid), dat kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld de herontwikkeling 

van de ROC-locatie. 

• We hebben het FSC-convenant ondertekend. Dit keurmerk verzekert dat producten die wij inkopen 

(hout, papier) afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.  

 

5. Energie uit afval 
• We willen, zodra dat contractueel mogelijk is, ons GFT afval zodanig laten verwerken dat er energie 

mee wordt opgewekt. 

 

Verder 
• Leiderdorp blijft veilig:  het Integraal veiligheidsbeleid 2011 geeft hierin de kaders weer. 

• Communicatie:  via onze gemeentelijke website (www.leiderdorp.nl) en via de website van de 

Milieudienst West-Holland treft u informatie over milieu en duurzaamheid. 

 

http://www.leiderdorp.nl/
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Samen met een aantal regiogemeenten hebben 

we onze milieuexpertise gebundeld en versterkt in 

een gemeenschappelijke regeling: de Milieudienst 

West-Holland. De Milieudienst is onze 

milieuafdeling en voert voor ons de milieutaken uit. 

Eén van onze wethouders zit in het Dagelijks 

Bestuur. 

 

1 INLEIDING 

1.1 Kaderstelling 

Als gemeente zijn wij gebonden aan wetgeving en beleid dat afkomstig is van hogere en mede-overheden. 

Binnen een bandbreedte hebben wij ruimte voor eigen initiatieven. Zo hebben we te maken met de 

rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

 

Op het gebied van milieu werken we nauw samen met de regionale Milieudienst West-Holland, onze 

milieuafdeling.  

 

De Milieudienst West-Holland 

Begin 2011 zijn tien gemeenten aangesloten bij de 

Milieudienst West Holland. Voor de gemeente 

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, 

Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, 

Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude voert de 

Milieudienst milieutaken uit. 

 

Milieubeleidsplan vs. duurzaamheidagenda 

Sinds 2003 heeft de Milieudienst een gemeentelijk Milieubeleidsplan vastgesteld en uitgevoerd. Voor de 

periode 2011-2014  is deze Duurzaamheidagenda het vervolg op dat Milieubeleidsplan. Deze agenda is 

gebaseerd op eerder vastgesteld beleid op zowel landelijk als gemeentelijk niveau, waarvan het 'Nationaal 

samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit', het samenwerkingsprogramma 'Kwaliteitsimpuls Ruimte en 

Milieu, ''Regionale Beleidkader Duurzame Stedenbouw', het Regionale Uitvoeringsprogramma Externe 

Veiligheid,  het 'Klimaatprogramma 2008 – 2012', het Bodembeleid de gemeentelijke ecologische 

hoofdstructuur 2008 en het Waterplan 2011-2015, de belangrijkste zijn.  

 

Uitvoeringsprogramma 

In de voorliggende agenda wordt ons duurzaamheidbeleid beschreven. In bijlage 1 is een doelenmatrix 

opgenomen. Deze matrix is een bundeling van doelen zoals deze in ieder hoofdstuk staan genoemd. Een 

nadere uitwerking van deze doelen vindt plaats in andere documenten. Bijlage 2 bevat een 

uitvoeringsprogramma dat is . De vertaling daarvan naar de uitvoering tot en met 2014 is opgenomen in 

een uitvoeringsprogramma dat als bijlage is opgenomen. Hierin zijn de acties, plannen en projecten 

beschreven. Deel 1 daarvan bevat de actie waarvoor de gemeente de trekker is. Deel 2 bevat de acties 

voor de Milieudienst als onderdeel van de aan haar overgedragen gemeentelijke taken. 
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Doel en missie 

De Duurzaamheidagenda geeft onze doelstellingen weer over een periode van vier jaar. De agenda geeft 

richting aan ons beleid en brengt de verschillende beleidsterreinen samen onder de noemer 

‘duurzaamheid’. Met de agenda worden bestaand beleid en ambities omgezet naar concrete activiteiten in 

de periode van 2011-2014. Onze missie: “Duurzaamheid, veiligheid en verbetering van de leefomgeving” 

is in deze agenda vertaald naar: 

Wensbeelden    +  Aandachtsgebieden 

        Wonen 

Gezonde en veilige leefomgeving   Werken 

Duurzame inrichting    Mobiliteit 

Duurzame wereld     Groene en natte ruimte 

        Gemeentelijke organisatie 

 

Hieraan zijn milieu- en duurzaamheidsthema’s verbonden met ieder een eigen doel. Deze doelen zijn 

samenvattend weergegeven in de Doelenmatrix in bijlage 1. 

 

 

1.2 Wat is duurzaamheid? 

Wij hanteren de volgende definitie van “duurzaamheid”
2
:  

 

“de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 

generaties  om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” 

 

 

 

 

                                            
2
 Definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de 

hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de 

aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze 

natuurlijke omgeving kent haar grenzen. De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van 

oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de 

betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de 

natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen 

mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou 

komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik 

van kunnen blijven maken. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen 

ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, 

ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed 

functionerende ecosystemen zijn duurzaam. (bron: wikipedia, 27 oktober 2011) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaarste
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_hulpbron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Welvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstoffen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosfeer_%28astronomie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Visserijbiologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voortplanting_%28biologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Respect
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_%28planeet%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
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2 DUURZAAMHEID IN LEIDERDORP 

Onze gemeente kenmerkt zich door een goed woon- en leefklimaat voor onze ruim 26.000 inwoners. Ook 

bezoekers kunnen hun hart ophalen. Een bloeiend verenigingsleven, een ruim scala aan voorzieningen, 

een fiks winkelaanbod, grote bedrijvigheid en tal van ontspanningsmogelijkheden zijn hier te vinden. 

 

Leiderdorp is zowel over de weg als via het water goed bereikbaar. Stad en land bevinden zich 

op fietsafstand, met alle voordelen van dien. Wie zin heeft om uit te gaan of musea te bezoeken, is in een 

oogwenk in het historische centrum van Leiden. Wie rust zoekt in een natuurlijke omgeving, kan zijn hart 

ophalen in het Groene Hart. 

 

Alle reden om Leiderdorp 'Kloppend hart tussen stad en land' te noemen, waarbij samen leven in rust en 

ruimte voorop staan. Een kloppend hart dat in de toekomst nog sneller zal slaan: er wordt hard gewerkt 

aan een levendig dorpscentrum waar wonen, winkelen, werken en recreëren samenkomen. Op die 

manier wordt het woon- en leefklimaat nog beter.  

Groen is het visitekaartje van Leiderdorp en omgeving. Natuurliefhebbers komen volop aan hun trekken.  

 

Behoudt van het groene karakter staat voorop. Wij zetten in op een actief klimaatbeleid, waarbij 

milieueducatie, energiebesparing en toepassing van duurzame energie speerpunten zijn. De 

gemeentelijke organisatie streeft ook voor zichzelf naar klimaatneutraliteit.  

 

Wat hebben we al bereikt? 

Duurzaamheid is al jaren onderdeel van ons werkproces. De resultaten daarvan zijn terug te zien in 

bijvoorbeeld (niet limitatief): 

• Het nieuwe en zeer duurzame gemeentehuis; 

• de duurzame nieuwbouw van twee Brede Scholen; 

• verschillende warmte-koude opslagsystemen zoals in de nieuwbouw van de Schansen en Dreven 

en in het nieuwe gemeentehuis; 

• de collectieve duurzame verwarming van de locatie Sterrentuin; 

• verbetering van de leefomgeving door de verdieping van de A4 die nu in uitvoering is; 

• het groen en open houden van de Polder Achthoven en de Boterhuispolder, recent is nog besloten 

om Achter ’t Hofje (polder langs de Does) groen/ open te houden enz. 
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De verdieping van de rijksweg A4 in combinatie met de noodzakelijke verbreding (het W4 project) leidt tot 

verbetering van de leefkwaliteit in de regio op de aspecten wonen, werken, wegen, water en groen. W4 

staat dan ook voor een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verdiepte en 

verbrede A4 én het ontwikkelen van naast de snelweg gelegen gebieden.  

 

Wat zijn de speerpunten voor de toekomst? 

Leiderdorp komt op voor een prettige leefomgeving, voor veiligheid en duurzaamheid. Duurzaamheid is de 

ideale mix van ecologische, economische en sociale belangen voor onze gemeente. We zijn ambitieus, en 

er is al veel bereikt, met de Duurzaamheidagenda maken we een extra stap met veel concrete acties. De 

gemeente werkt zelf duurzaam en stimuleert en faciliteert duurzame initiatieven van burgers en bedrijven. 

Wij willen het groene karakter van Leiderdorp behouden en de gemeente streeft naar klimaatneutraliteit. 

Specifieke speerpunten zijn: 

• energiebesparing; 

• luchtkwaliteit; 

• duurzaam bouwen. 

 

De basis voor de realisatie van onze duurzaamheidsdoelstellingen ligt in: 

- het Coalitieakkoord 2010-2014; 

- het Waterplan Leiderdorp 2011-2015; 

- het regionale klimaatprogramma 2008-2012; 

- de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur 2008; 

- het actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 

- het regionaal beleidskader voor duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling;  

- de uitvoering van de reguliere milieutaken door de Milieudienst West-Holland. 
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Toelichting NSL: normen voor luchtkwaliteit en het NSL 

De EU-normen voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in 

Nederland opgenomen in de Wet Milieubeheer. Nederland 

heeft er voor gekozen om ruimtelijke ontwikkelingen (wegen, 

woonwijken, bedrijventerreinen enz.) te koppelen aan die eisen. 

In het planproces moet worden aangetoond dat de ontwikkeling 

niet leidt tot overschrijding van de normen. Toen enige jaren 

geleden duidelijk werd dat het op tijd voldoen aan de normen 

minder eenvoudig was dan gedacht, dreigde er stagnatie voor 

diverse ruimtelijke projecten. Daarom is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld. Het 

geeft Nederland vijf jaar uitstel om overal de normen voor 

fijnstof en stikstofdioxide te halen. In het programma zijn alle 

voorziene ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen, inclusief de 

aanvullende maatregelen die nodig zijn om de effecten van die 

projecten op de luchtkwaliteit te compenseren en om in 2015 

overal onder het normniveau te komen. 

 

3 GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING 

3.1 Inleiding 

Voor mensen die in onze regio wonen, werken en verblijven moet de omgeving gezond en veilig zijn. Dit 

heeft vooral betrekking op luchtkwaliteit en geur, geluid en verkeer, externe veiligheid en bodem en 

waterbodembeheer. In de volgende paragrafen worden per aandachtsgebied doelen geformuleerd om de 

leefomgeving van onze inwoners, en overigen die hier werken en verblijven, gezond en veilig te maken en 

te houden. 

 

 

3.2 Wonen 

Wonen en een gezonde en veilige leefomgeving 

We willen wonen in een gezonde en veilige leefomgeving. We leven echter in een sterk verstedelijkt 

gebied met veel infrastructuur en bedrijvigheid. Weg-, trein- en vliegverkeer, het vervoer van gevaarlijke 

stoffen en bedrijfsactiviteiten zijn zo geregeld zodat ze geen gevaar voor onze gezondheid en veiligheid 

vormen. We zorgen er voor dat dit ook zo blijft. 

 

Dat betekent aandacht voor luchtkwaliteit en geur, voor geluid en verkeer, voor bedrijfsactiviteiten en het 

gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De bodemkwaliteit moet geschikt zijn om op te wonen. En voor 

de samenleving moet de informatie hierover eenvoudig beschikbaar zijn. 

 

Dit leidt tot doelstellingen per thema. Deze zijn in de tabel aan het eind van deze paragraaf opgenomen. 

De tabel is een onderdeel van de complete doelenmatrix van deze agenda die is opgenomen in bijlage 1. 

Hierna wordt allereerst een toelichting gegeven op verschillende thema’s. 

Luchtkwaliteit 

Mede vanwege onze verplichtingen vanuit  

het NSL (zie kader) blijft luchtkwaliteit een 

belangrijk aandachtspunt. De volks-

gezondheid staat daarbij voorop.  

 

In 2010 werden de normen voor 

luchtkwaliteit in onze gemeente niet meer 

overschreden. Voor de controle van de 

luchtkwaliteit worden de door het Rijk 

voorgeschreven rekenmodellen gebruikt. 

Jaarlijks wordt de situatie van de 

luchtkwaliteit geactualiseerd op basis van 

nieuwe verkeersgegevens, emissiecijfers 

van motoren en de achtergrond-

concentratie. De resultaten worden 

gerapporteerd in een nationale monitoring-

rapportage. Wanneer blijkt dat op een 

bepaalde locatie de concentraties te hoog 

zijn, worden aanvullende maatregelen genomen door de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat.  
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Uit de tussenevaluatie van de uitvoering van het Luchtkwaliteitsplan Leiderdorp 2007-2015 blijkt dat het 

laten doorlopen van dit programma niet zinvol is. Door al uitgevoerde maatregelen en het NSL is al veel 

bereikt. Er zijn nog enkele projecten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van 

de luchtkwaliteit in Leiderdorp. De mogelijke uitvoering daarvan wordt de komende periode nader 

beschouwd. Het gaat om: de verplaatsing van het bedrijf Vliko; het sluiten van de Mauritssingel voor 

vrachtverkeer en het opnemen van luchtkwaliteitseisen bij gemeentelijke aanbestedingen. 

 

Verdere bijzonderheden voor Leiderdorp in het kader van een betere luchtkwaliteit zijn: 

• Bij de verbreding en verdieping van de snelweg A4 worden maatregelen getroffen om de 

leefomgeving te verbeteren met specifieke aandacht voor luchtkwaliteit. 

• Bij bouwplannen is het effect op de luchtkwaliteit en de blootstelling van toekomstige gebruikers vast 

onderdeel van het planproces.  

• We controleren de luchtkwaliteit en geluidhinder en nemen maatregelen waar nodig. Preventief zijn 

luchtkwaliteit en geluid ook onderdeel van ons beleid voor duurzame inrichting. We geven het goede 

voorbeeld door bij aanschaf van nieuwe voertuigen te kiezen voor schoon en zuinig.  

• Hoewel we hierop geen directe invloed hebben vragen we de provincie om bij de concessieverlening 

van het openbaar vervoer de invloed op luchtkwaliteit (schone en zuinige motoren) mee te nemen in 

de afweging voor de gunning. 

 

Geur 

Inwoners kunnen last van geur ondervinden afkomstig van bedrijfsactiviteiten. Dat kunnen industriële of 

agrarisch activiteiten zijn. Door middel van afgifte van vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer, 

door het toezicht op de naleving van deze vergunningen en door een goede ruimtelijke ordening zorgen 

we ervoor dat bedrijfsgeuren niet leiden tot overlast. Er is respect voor “de geur van het platteland”.  

 

Geluid 

We zorgen ervoor dat de bestaande geluidshinder in kaart is. Waar nodig worden gerichte maatregelen 

genomen. Woningen met een te hoge geluidbelasting worden waar mogelijk gesaneerd (gevelsanering). 

Nieuwe gevallen van geluidoverlast worden voorkomen.  

 

ISV3 en geluidhinder 

Vanuit de rijksoverheid wordt duurzame inrichting van de woonomgeving gestimuleerd. Dat gebeurt via 

stedelijke herstructurering en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De derde ISV periode 

(ISV3) gaat uit van verbetering van de leefbaarheid ook door lokale milieuproblemen zoals geluidsoverlast 

op te heffen. Het gevelisolatieproject dat door de Milieudienst voor de gemeenten binnen de regio Holland 

Rijnland wordt uitgevoerd richt zich op de zogeheten A-lijstwoningen en wordt uit ISV3 gefinancierd. 

Woningen die in deze lijst zijn opgenomen kennen een geluidbelasting van 45 dB(A) of hoger. Het 

geluidsniveau in deze woningen dient voor 2023 gereduceerd te zijn tot 40 dB(A) of lager. Onze gemeente 

had in 2010 nog 7 woningen op deze A-lijst staan. 
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Hogere waarde procedure voor geluid 

Vanaf 1 januari 2007 kan het College van Burgemeester 

en Wethouders als bevoegd gezag een procedure 

volgen om hogere waarden toe te staan. In de in 2010 

geactualiseerde regionale richtlijn 'Hogere grenswaarde 

procedure' wordt uitgegaan van een 5 dB lagere 

maximale ontheffingswaarde dan de wettelijke maximale 

waarde voor wegverkeer- en raillawaai.  

 

Bij nieuwe ruimtelijke plannen kijken we specifiek 

naar de geluidsbelasting voor woningen, scholen 

en ziekenhuizen (zogenaamde gevoelige 

bestemmingen). Daar waar nodig worden hogere 

grenswaarden voor geluid gesteld (zie kader).  

 

 

 

 

 

Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai moeten om de vijf jaar geluidskaarten en actieplannen 

worden opgesteld voor grote agglomeraties. Voor de geluidskaart die wij hebben is op hoofdlijnen in beeld 

gebracht waar rustige gebieden liggen, waar lawaaiige gebieden zijn en wat de belangrijkste 

geluidbronnen zijn. Ook geven deze kaarten weer hoeveel personen en woningen geluidshinder 

ondervinden. Op basis van de kaarten zijn actieplannen opgesteld die tot 2013 in uitvoering zijn om de 

overlast op de meest belaste locaties te verminderen. 

 

Evenementen en festiviteiten kunnen leiden tot te hoge overlast. Er wordt daarom een actief beleid 

gevoerd om deze geluidsbelasting binnen de perken te houden. 

 

Externe veiligheid 

Met externe veiligheid bedoelen we de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met 

gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval met die stoffen. Onder het externe-

veiligheidsbeleid vallen bijvoorbeeld: 

• ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van een risicobron (bijvoorbeeld een LPG tankstation of een 

rijksweg waarover gevaarlijk stoffen worden vervoerd); 

• omgevingsvergunningen voor bedrijven met opslag van gevaarlijks stoffen. 

 

Vrijwel alle activiteiten op het terrein van externe veiligheid zijn ondergebracht in het door de provincie 

gesubsidieerde ‘Uitvoeringsprogramma externe veiligheid’. In het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2011-

2014 zijn de acties beschreven die de komende jaren op het gebied van externe veiligheid worden 

uitgevoerd. De Milieudienst stelt voor de regio Holland-Rijnland het regionale Uitvoeringsprogramma op. 

 

Bij incidenten en rampen is onze Milieudienst bereikbaar voor de crisisdiensten, vooral voor de brandweer. 

Deze taak richt zich op nazorg. In geval van opschaling van het rampenplan formeert de Milieudienst het 

Actiecentrum Milieu.  

De taak van de Milieudienst bij een incident of calamiteit omvat: 

•          onderzoek ter plaatse naar aard en oorzaak 

•          ondersteunen van andere hulpdiensten 

•          inschakelen van andere ondersteunende hulpdiensten en bedrijven 

Er is afstemming tussen de gemeentelijke rampencoördinator en de ‘coördinator bereikbaarheidsdienst’ 

van de Milieudienst over de actualiteit van het rampenplan en alles wat daar bij hoort. 

 

Gemeentelijk beleid 

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig samen te kunnen leven in Leiderdorp. De gemeente 

heeft hierin een belangrijke rol. Zij heeft namelijk de regie over het veiligheidsbeleid. Het gemeentebestuur 

zet daarom fors in op het samen veiliger maken van Leiderdorp. De gemeentelijke Kadernota Integrale 

Veiligheid is recent herzien en door de gemeenteraad vastgesteld.  
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Overige veiligheids- en gezondheidaspecten (asbest) 

Naast externe veiligheid is er meer nodig voor een gezonde veilige leef- en woonomgeving. Sociale 

veiligheid en verkeersveiligheid zijn net zo belangrijk. Verder is het voorkomen van blootstelling aan asbest 

een specifiek aandachtspunt. Bij sloopvergunningen hoort een rapport over asbestinventarisatie. Deze 

inventarisatie wordt door onze specialisten beoordeeld en voorzien van een advies over handhaving bij 

asbestsloop. Waar nodig wordt overleg gevoerd met de arbeidsinspectie en de milieupolitie.  

 

Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden. Daarmee is de asbestproblematiek echter nog niet 

opgelost. Asbest is vandaag de dag nog steeds aanwezig in tal van toepassingen. Er is daarom aandacht 

nodig om alle asbesthoudende materialen op een verantwoorde manier te verwijderen bij de sloop van 

gebouwen of tijdens renovatie. Als gemeente is het onze taak vergunningen voor het verwijderen van 

asbest te verlenen en zijn we belast met het toezicht op de asbestverwijdering. Tot voor kort lag het accent 

op de vergunningverlening. Vanaf 2011 richten we ons meer op de gehele asbestketen. Toezicht tijdens 

de asbestverwijdering en controle op de eindbeoordeling en de afvoer van het asbest zijn nu vast 

onderdeel van ons werk. 

 

Bodem en waterbodembeheer 

Ons lokale bodembeleid is opgenomen in de volgende beleidsnota’s: 

• Nota Bodembeheerbeleid 2006 

• Nota Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid 2003 (Provincie Zuid-Holland)  

Beide nota’s worden in 2011 herzien. 

 

Het ‘Besluit bodemkwaliteit’ is van toepassing op grondverzet van schone en verontreinigde grond, 

verspreiding van baggerspecie, tijdelijke opslag en grootschalige toepassingen van grond. Als lokale 

problematiek daar aanleiding voor geeft, ontwikkelen we gebiedsspecifiek beleid. Dit omvat: 

• Het ontwikkelen van bodemkwaliteitskaarten 

• Het opstellen van een nota bodembeheerbeleid (algemeen + gemeentespecifiek deel) 

 

De provincie handhaaft in onze gemeente op grond van de Wet bodembescherming. Onze Milieudienst 

doet dit voor het Besluit bodemkwaliteit conform het Handhavingsplan 2011-2014 (zie § 3.3). 

 

Samenleving en communicatie  

Toegankelijke milieu-informatie en informatie over sociale en verkeersveiligheid in de eigen buurt of wijk 

zijn te vinden op onze website (www.leiderdorp.nl), daarop zijn ook verwijzingen naar andere relevante 

sites te vinden.  

 

Op de website van de Milieudienst (www.mdwh.nl) staat specifieke informatie op het gebied van milieu, 

bodemkwaliteit, externe veiligheid (routes gevaarlijke stoffen), milieuvergunningen en –meldingen. Actuele 

lokale milieu-informatie is te vinden bij “kaartviewer, Mijn leefomgeving”.  

 

De gegevens kunnen via een interactieve kaart worden bekeken. Alle onderdelen van ‘Mijn leefomgeving’ 

worden dagelijks geactualiseerd. Achtergrondinformatie en nieuws over de lokale luchtkwaliteit is 

beschikbaar op de website van het RIVM: www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/lucht/. 

Actuele informatie over risicobronnen, zoals bedrijven met opslag van gevaarlijks stoffen en routes van 

gevaarlijke stoffen door de gemeente, is te vinden via de website van de provincie Zuid-Holland www.zuid-

holland.nl bij het thema Veiligheid. 

 

http://www.mdwh.nl/publish/library/10/notabodembeheerbeleid2006.pdf
http://www.mdwh.nl/publish/library/10/notagezamenlijkbodemsaneringsbeleid2003.pdf
http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/lucht/
http://www.zuid-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/
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De Milieudienst voert voor ons een Meerjarenprogramma Milieucommunicatie uit. Het doel is het 

bevorderen van milieubewust gedrag. De projecten van het meerjarenprogramma zijn opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma van de duurzaamheidagenda (nr. 1.3.4.). 

 

Concrete doelen voor “Gezonde en veilige leefomgeving – Wonen” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze 

woonomgeving gezond en veilig te houden. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Geluid en Verkeer Alle woningen hebben een geluidsbelasting onder niveau Wet 

geluidhinder 

Geluid en verkeer Nieuwbouwwoningen hebben een geluidluwe zijde 

Geluid en Verkeer Het geluidsniveau van de A-lijstwoningen dient in deze woningen  voor 

2023 gereduceerd te zijn tot 40 dB(A) of lager 

Geluid en Verkeer De gemeente dringt bij Rijkswaterstaat aan op wettelijk vereiste evaluatie 

van de MER Tracébesluit op de wettelijke termijn na ingebruikname van 

de verbreedde A4 

Luchtkwaliteit en geur De luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke waarden 

Luchtkwaliteit en geur Op plaatsen waar mensen wonen, sporten of anderszins langdurige 

verblijven is de concentratie van luchtverontreinigende stoffen beduidend 

lager dan de wettelijk toegestane grenswaarden 

Externe veiligheid Voor het grootste deel van de woonlocaties ligt het groepsrisico onder de 

oriëntatiewaarde 

Samenleving en communicatie Burgers zijn op de hoogte van risico's in hun omgeving 

Bodem en waterbodembeheer De bodemkwaliteit voldoet aan de functieklasse wonen 

Bodem en waterbodembeheer Duurzaam bodembeheer: "stand still" principe, de bodemkwaliteit blijft 

overal gelijk of wordt of beter 

Bodem en waterbodembeheer Waar mogelijk wordt bij grondverzet gewerkt met een gesloten 

grondbalans 
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Handhavingsplan 2011-2014 

Eind 2010 is het Handhavingsplan 2011-2014 door het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst 

vastgesteld. Dit plan beschrijft het beleid voor het toezicht op het naleven en het handhaven van de 

milieuwet en -regelgeving voor de aangesloten gemeenten binnen de regio Holland Rijnland. In het plan 

zijn de gevolgen van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 

oktober 2010 beschreven. Ook is er aandacht voor de invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst 

(RUD) per 1 januari 2012, waarin ook de uitvoeringstaken van de provincie zijn ondergebracht.  

De doelen van het Handhavingsplan zijn: 

• het toezicht houden en handhaven is planmatig en gestructureerd; 

• elk bedrijf binnen het werkgebied wordt gelijk behandeld; 

• bedrijven leven de regels zoveel mogelijk na; 

• middelen en capaciteit worden ingezet waar milieurisico aanwezig is en waar het te verwachten 

milieurendement hoog is; 

• optimale samenwerking met handhavingspartners.  

De in het plan geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden sluiten aan bij de op 1 november 

2002 door het ministerie van VROM vastgestelde kwaliteitscriteria. Deze zijn opgenomen in het op 10 

november 2005 in werking getreden Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer, waaraan de Wet 

handhavingstructuur ten grondslag ligt. Beide maken deel uit van de Wet milieubeheer. Per 1 oktober 

2010 zijn de kwaliteitscriteria voor de handhaving vastgelegd in de ministeriële Regeling omgevingsrecht. 

 

3.3 Werken 

Werken en een gezonde en veilige leefomgeving 

We zorgen ervoor dat vergunningverlening op orde is voor bedrijven, zodat aan de meest actuele regels, 

zoals het Activiteitenbesluit, het Besluit Landbouw of Besluit Glastuinbouw, voldaan kan worden.  

 

Een goede uitvoering van de Wabo en Wm zorgt er voor dat bedrijven werken op basis van een geldige 

vergunning of dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierdoor passen bedrijven de best beschikbare 

technieken toe om de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of 

ongedaan te maken. Met het inwerkingtreding van de Wabo is de milieuvergunning vervallen en is die 

opgegaan in de omgevingsvergunning. 

 

We stimuleren initiatieven van bedrijven op het gebied van milieu en communiceren met bedrijven over 

mogelijkheden van duurzame bedrijfsvoering. 

 

We voeren de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op basis van de volgende wetten/ 

regelingen: 

• Wet Algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) 

• Wet Milieubeheer (Wm) en onderliggende regelingen  

 

We doen dat conform ons Handhavingsplan (zie navolgend kader). 

 

 

Naast het algemene handhavingsplan van de Milieudienst hebben we in samenwerking met de 

Milieudienst en de brandweer een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving op grond van de Wabo 

opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma zijn concrete afspraken gemaakt tussen deze drie partijen om 

integraal toezicht en handhaving vorm te geven. Dit uitvoeringsprogramma hebben we in 2010 vastgesteld 
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en is een onderliggend programma van de gemeentelijke Kadernota integraal handhavingsbeleid 2011-

2015 (vastgesteld in oktober 2011).  

 

Lichthinder is een duurzaamheidaspect, dat steeds meer aandacht krijgt. Bij lichthinder gaat het om de 

overlast die mensen, dieren en planten hiervan ondervinden.  

 

Concrete doelen voor “Gezonde en veilige leefomgeving – Werken” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze 

woonomgeving gezond en veilig te houden. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Reguleren Milieuactiviteit en 

milieutoezicht (bedrijven) 

95% of meer van de bedrijven hebben een actuele vergunning of melding. 

Reguleren Milieuactiviteit en 

milieutoezicht (bedrijven) 

Bij bedrijven vindt gestructureerd toezicht en handhaving plaats waardoor 

het aantal overtredingen van kernvoorschriften tot 20% daalt. 

Reguleren Milieuactiviteit en 

milieutoezicht (bedrijven) 

Klachten worden gestructureerd aangepakt waardoor hinder voor 

omwonenden wordt verminderd. 

Toezicht en handhaving op grond 

van de Wabo 

Het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente, Milieudienst en 

de brandweer door integraal toezicht en handhaving. 

Lichthinder De gemeente benadrukt het belang van de donkerte door deel te nemen 

aan de jaarlijkse ‘Nacht van de nacht’. 
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3.4 Mobiliteit 

Mobiliteit en een gezonde en veilige leefomgeving 

Duurzame mobiliteit is onderdeel van ons klimaat- en energiebeleid en van ons beleid voor luchtkwaliteit 

en geluid. Het is ook een aandachtspunt bij duurzame inrichting.  

 

We geven uitvoering aan het Integraal Verkeers- en Vervoersplan (zie §4.4.) met speciale aandacht voor 

betere fietsverbindingen, doorstroming en veiligheid. We stimuleren het rijden op aardgas, vooral omdat dit 

goed is voor de luchtkwaliteit. Ook stimuleren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen en 

faciliteren de realisatie van openbare oplaadpunten. 

 

Concrete doelen voor “Gezonde en veilige leefomgeving – Mobiliteit” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze 

woonomgeving gezond en veilig te houden. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Luchtkwaliteit en geur Verbeteren van de luchtkwaliteit door duurzame mobiliteit 

Externe veiligheid Afname van risico's voor burgers door transport gevaarlijke stoffen door 

invoering van basisnet en routering 

Geluid en Verkeer Geluidsreducerend asfalt op zo veel mogelijk 50 km/h wegen 

Geluid en Verkeer Verminderen verkeersdrukte in de woongebieden 

Mobiliteit De gemeente bevordert het fietsgebruik en gedeeld autogebruik 
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3.5 Groene en natte ruimte 

Groene en natte ruimte en een gezonde en veilige leefomgeving 

Een groene omgeving draagt bij aan een gezonde leefomgeving. We willen die groene omgeving daarom 

beschermen. Het kan gaan om natuur maar ook over agrarisch gebied. Landelijke geuren kunnen echter 

ook negatief worden beleefd. 

 

We werken aan de vitaliteit en de uitbreiding van onze groene gebieden zoals in § 4.5 is beschreven. Het 

groen in onze gemeente hangt ook samen met het stimuleren van de biodiversiteit zoals is beschreven in 

§ 5.5. 

 

Geluid en stiltegebieden 

De geluiden van de natuur in het stiltegebied gelegen in de polder Achthoven mag niet verstoord worden 

door menselijke activiteiten. Daarom is er een aantal regels om dit gebied hiertegen te beschermen. 

Regels omtrent stiltegebieden zijn opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Ook vanuit de 

Ruimtelijke Ontwikkeling worden stiltegebieden beschermd. Dit houdt in dat als iemand een bedrijf wil 

vestigen in of nabij een stiltegebied, gekeken wordt naar de gevolgen voor de stilte in het betreffende 

stiltegebied. Dit is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en in structuurvisies. 

 

Concrete doelen voor “Gezonde en veilige leefomgeving – Groene en natte ruimte” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze 

woonomgeving gezond en veilig te houden. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Geluid en Verkeer De geluidsbelasting in het stiltegebied Polder Achthoven blijft onder 40 

dB. 

Bodem en Waterbodembeheer De bodemkwaliteit voldoet aan de functieklasse natuur, er is sprake van 

duurzaam bodembeheer en bij grondverzet wordt zo veel mogelijk 

gewerkt met een gesloten grondbalans. 

Bodem en Waterbodembeheer Bij het verondiepen van zandwinputten in de  Munnikkenpolder houdt de 

gemeente vast aan de kwaliteitseisen die contractueel zijn vastgelegd. 

Geur Er is respect voor ‘de geur van het platteland’. 
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3.6 Gemeentelijke organisatie 

Gemeentelijke organisatie en een gezonde en veilige leefomgeving 

Als gemeente hebben we immers een belangrijke voorbeeldfunctie. We vullen die in door communicatie, 

beleidsuitvoeringen en voorbeeldprojecten. Zo dagen we anderen uit om bij te dragen aan het realiseren 

van onze ambities op het gebied van duurzaamheid. We maken initiatieven van burgers en bedrijven 

mogelijk waar we dat kunnen. 

 

De gemeentelijke gebouwen moeten een gezond binnenklimaat hebben. In de onderhoudsprogramma’s 

voor onze gemeentelijke gebouwen wordt specifiek aandacht besteed aan het binnenklimaat en aan 

energiebesparing. En ons gemeentelijke wagenpark is schoon en zuinig.  

 

Hoewel we hierop geen directe invloed hebben vragen we de provincie om bij de concessieverlening van 

het openbaar vervoer de invloed op luchtkwaliteit (schone en zuinige motoren) mee te nemen in de 

afweging voor de gunning. 

 

 

Milieu Educatief Centrum 

Een speerpunt van ons is milieu-educatie. Om hier vorm aan te geven, hebben we een Milieu Educatief 

Centrum (MEC) opgericht. Het MEC stelt zich ten doel om de inwoners van Leiderdorp, dus zowel 

kinderen als volwassenen, te betrekken bij hun “groene” (leef) omgeving en hun bewust te maken van hun 

eigen relatie met die leefomgeving en natuur en milieu in het algemeen. Het MEC organiseert daartoe een 

aantal activiteiten die speciaal gericht zijn op basisscholen en activiteiten die voor een breder publiek 

toegankelijk zijn. 

 

Het MEC verzorgt en begeleidt ieder jaar een aantal lesprojecten, natuurpaden en lespakketten voor de 

groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Daarnaast worden leskisten uitgedeeld aan scholen. Bij dit alles staat 

het beleven en ontdekken van de natuurlijke omgeving voorop. Het MEC richt zich daarmee vooral op de 

ecologische basisvorming van kinderen. 

 

Voor het breder publiek organiseert het MEC verschillende activiteiten en tentoonstellingen. Zo is er eens 

per twee weken op woensdagmiddag een natuurgerichte activiteit voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 

jaar. In een aantal maanden van het jaar wordt er op een zondagmiddag iets speciaals gedaan rond een 

thema met een deskundige, bijvoorbeeld een imker of iemand die slangen of andere bijzondere dieren kan 

laten zien en erover kan vertellen. Op de zondagmiddagen en woensdagmiddagen is het MEC ook 

geopend voor het publiek. De openstelling op zondagmiddag wordt mogelijk gemaakt doordat vrijwilligers 

van IVN – de vereniging voor natuur- en milieueducatie – aanwezig zijn. 

 

Elke derde zondag van de maand (april t/m oktober) verzorgt het MEC het zogenaamde kikker- en 

egelpad in de heemtuin. Ca. 30 bordjes in de gedaante van kikkers en egels laten zien wat er vlakbij in het 

seizoen te ontdekken valt door middel van opdrachten en kleine experimenten. Het kikker- en egelpad is 

vooral gericht op kinderen en hun (groot)ouders.  

 

De website van het MEC (www.natuureducatie.nl) heeft in 2011 een make-over gekregen. De website is 

hiermee toegankelijker en functioneler geworden voor de doelgroepen. Uiteindelijk moet het volledige 

aanbod van het MEC toegankelijk worden via de website. Met al deze verschillende benaderingen wil het 

MEC nog meer burgers bereiken, van jong tot oud, en deze betrekken bij natuur en groen in hun 

leefomgeving.  
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Concrete doelen voor “Gezonde en veilige leefomgeving – Gemeentelijke organisatie” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze 

woonomgeving gezond en veilig te houden. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Luchtkwaliteit Gemeentelijke gebouwen hebben een gezond binnenklimaat. 

Luchtkwaliteit We streven naar een gezond binnenklimaat op scholen. 

Luchtkwaliteit / Klimaat en energie Het gemeentelijke wagenpark is schoon en zuinig. 

Milieueducatie Inwoners van de gemeente (zowel kinderen als volwassenen) meer 

bewust te maken van natuur en milieu in de eigen leefomgeving. 

Milieueducatie Op basisscholen wordt jaarlijks voorlichting  gegeven over afvalreductie 

en afval scheiden. 

 

 
Impressie van het nieuwe duurzame gemeentehuis van Leiderdorp (oktober 2011) 
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4 DUURZAME INRICHTING 

4.1 Inleiding 

We zetten in op een duurzame schone, gezonde en groene omgeving waarin het goed en veilig leven is. 

Om dat te bereiken moet duurzaamheid vanaf het begin in het planproces worden meegenomen. Omdat 

de markt in toenemende mate vraagt om duurzaamheid in bedrijfsvoering en projecten, zullen bedrijven en 

ontwikkelaars duurzaamheid steeds meer als vanzelfsprekend gaan zien. 

 

Ons beleid voor duurzame inrichting 

Sinds 2005 is in de regio een intergemeentelijke projectgroep actief met het onderwerp Duurzame 

Stedenbouw. Als gevolg daarvan is in 2006 het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) 

door de gemeenten vastgesteld. Met het vaststelen van het RBDS is afgesproken dat we werken aan 

duurzame inrichting met aandacht voor circa 20 duurzaamheidthema’s. We hanteren daarbij een integrale 

en gebiedsgerichte aanpak. Voor een goede uitvoering van dit beleid is het van belang om de 

randvoorwaarden vast te leggen in de gemeentelijke structuurvisie zoals hierna is beschreven. 

 

 

 

Optimale borging voor Duurzame inrichting 

We willen onze leefomgeving duurzaam inrichten. Hoe duurzaamheid hierin het best tot uitdrukking komt, 

is afhankelijk van de locatie of het gebied en de omgeving daarvan.  

  

Idealiter worden de lokale- en regionale duurzaamheidambities vastgelegd in de structuurvisie. De 

gemeentelijke- regionale- en de provinciale structuurvisie zijn op elkaar afgestemd en duurzame inrichting 

heeft daarin een belangrijke plaats gekregen. De structuurvisies vormen de basis voor 

bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen en projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling duurzame gebiedsontwikkeling 

Bij gebiedsontwikkeling wordt de inrichting van een gebied aangepast aan de wensen van de 

toekomstige gebruikers. Bij duurzame gebiedsontwikkeling worden ook de behoeften van 

toekomstige generaties meegenomen in het proces.  

Bij duurzame gebiedsontwikkeling is duurzaamheid dus leidend. Voor alle gebiedontwikkelingen in 

onze gemeente is ons vertrekpunt het basisniveau uit het RBDS, met waar mogelijk voor één of 

meer deelaspecten een hoger niveau. Waneer DPL (Duurzaamheidsprofiel op locatie) als instrument 

wordt gebruikt, is ons streven een score van minimaal 7. We streven naar het maximaal haalbare bij 

de actuele stand van de techniek. Waar we zelf initiatiefnemer zijn, zetten we hier op in. Waar private 

partijen initiatiefnemer zijn, nodigen we deze uit om mee te gaan in ons streven.  
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Wanneer het beleid op structuurvisieniveau niet duidelijk is vastgelegd, is dat een bedreiging voor de 

realisatie van onze ambitie voor duurzame inrichting. Ook dan is het echter nog steeds mogelijk om een 

ruimtelijk plan duurzaam te maken ook al zal dat wellicht minder duurzaam zijn dan met een duurzame 

structuurvisie. Aangezien de randvoorwaarden uit de structuurvisie dan ontbreken, moet duurzaamheid 

vanaf het begin in het planproces worden betrokken.  

 

Er zijn instrumenten die dat proces ondersteunen (zie kader twee pagina’s verderop “Hulpmiddelen voor 

duurzame gebiedsontwikkeling”). Zo kunnen scenario’s worden beschouwd, inclusief de financiële 

consequenties, op basis waarvan een (Raads)besluit kan worden genomen. Een “Energievisie” voor de 

beoogde ruimtelijke ontwikkeling is daarvan een belangrijk onderdeel. Regionaal is al eerder afgesproken 

dat er een ‘Energievisie’ wordt opgesteld voor grote bouwprojecten (> 200 woningen en voor 

bedrijventerreinen). In Leiderdorp streven we er naar om dit ook te doen voor projecten die kleiner zijn dan 

200 woningen. 

 

Duurzame structuurvisie Leiderdorp 

In 2012 starten we met het opstellen van een nieuwe gemeentelijke structuurvisie. Gezien onze ambities 

op het gebied van duurzame inrichting van onze gemeente zal duurzaamheid een belangrijke plek krijgen 

in deze visie. Daardoor zullen we het in deze paragraaf beschreven proces in de toekomst optimaal 

kunnen doorlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sterrentuin  

 

 

Duurzame structuurvisie 

Het instrument structuurvisie biedt mogelijkheden om vooral de ruimtelijke 

aspecten van een duurzame inrichting op hoofdlijnen vast te leggen. In de 

structuurvisie zijn de doelen op het gebied van duurzaamheid opgenomen, 

zijn strategieën uitgewerkt en is aangegeven hoe deze kunnen worden 

ingevuld. De structuurvisie vormt zo het kader voor verdere uitwerking. In 

2010 heeft onze gemeente net als de regiogemeenten nog geen duurzame 

structuurvisie. Samen met de provincie Zuid-Holland  werken de regio-

gemeenten daarom mee aan het programma 'Kwaliteitsimpuls Ruimte & 

Milieu 2010-2013' dat als doel heeft om duurzaamheid zo goed mogelijk 

een plek te geven in ruimtelijke visies en plannen. 
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Samenwerking met de provincie “Kwaliteitsimpuls Ruimte & Milieu 2010-2013” 

Vanaf 2009 werken wij samen met de provincie Zuid-Holland om de realisatie van duurzame 

gebiedsontwikkeling in de regio een extra impuls te geven. 

 

Aanleiding is het provinciale programma 'Kwaliteitsimpuls Ruimte & Milieu 2010-2013'. Het doel van dat 

programma is dat in 2013 het optimaliseren van duurzaamheid in ruimtelijke plannen standaard zal zijn. 

De samenwerking heeft geleid tot een programma voor de periode 2009-2013. De Milieudienst zal namens 

ons bij de uitvoering van dit programma inzetten op drie onderwerpen. 

1. Duurzame structuurvisies: Het overkoepelende ruimtelijk beleid van de gemeente staat in de 

gemeentelijke structuurvisie, daarom is het van belang om 

duurzaamheid hierin te borgen. 

2. Duurzame wijken en buurten: In 2009 is een pilot afgerond 

naar de mogelijkheden van gezamenlijke toepassing van 

het RBDS en het prestatie instrument DPL 

(Duurzaamheidsprestatie op locatie). Uit deze studie 

volgen nog aanbevelingen, die zullen binnen dit 

onderwerp worden uitgewerkt. Aandachtspunt hierbij is 

ook het vraagstuk van de klimaatadaptatie. 

3. Voorwaarden voor duurzame gebiedsontwikkeling 

verbeteren: Duurzame ruimtelijke kwaliteit levert vaak iets 

op, maar er zijn ook kosten aan verbonden. Maatregen worden mede daarom nogal eens geschrapt 

uit (exploitatie-) overeenkomsten, ook omdat de opbrengsten niet altijd ten goede komen van de 

partij die de (extra) kosten maakt. Daarom gaat de Milieudienst inzetten op een andere, nieuwe 

manier van communiceren via de Duurzaam rendement-methode. 

 

 

 

Hulpmiddelen voor duurzame gebiedsontwikkeling 

Het Regionaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw (RBDS) is behalve een beleidskader ook een handleiding/ 

instrument voor duurzame inrichting. Om zo het doel te bereiken en geen kansen over het hoofd te zien. 

Wettelijke en regionaal vastgestelde bovenwettelijke ambities voor alle duurzaamheidsthema’s zijn samengevat in 

de Ambitietabel die onderdeel is van het RBDS. De extra ambities die ook in de tabel zijn opgenomen geven 

richting aan optionele extra ambities per thema. In plaats van, of samen met, het gebruik van het RBDS kan 

bijvoorbeeld het software instrument DPL (duurzaamheidprestatie op locatie) worden gebruikt. Dit is een software 

tool die net als RBDS alle duurzaamheidthema’s beschouwt en deze een cijfer geeft. In de regio zijn goede 

ervaringen opgedaan met DPL. Cruciaal is niet de gehanteerde methode. Het belangrijkste is dat de integrale en 

gebiedsgerichte aanpak vanaf het allervroegste moment onderdeel is van het planproces. 

Klimaatadaptatie.  

Toename op de kans van wateroverlast 

en overstroming door klimaatverandering 

vraagt aandacht in ons beleid voor 

duurzame ruimtelijke inrichting. 

Klimaatadaptatie hoort daarom een 

plaats te krijgen in structuurvisies en in 

de verdere uitwerking van ruimtelijke 

plannen. 
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4.2 Wonen 

Wonen en een duurzame inrichting 

Zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven willen we woongebieden zo duurzaam mogelijk inrichten. 

We hanteren daarbij een integrale aanpak. Dat draagt in belangrijke mate bij aan een goede leefomgeving 

en aan de toekomstbestendigheid daarvan. Sectorale milieuthema’s zoals bijvoorbeeld een goede 

luchtkwaliteit blijven vanzelfsprekend ook specifiek geborgd en getoetst worden. 

 

Ordening en inrichting 

Het ontwikkelingsproces wordt bij voorkeur integraal uitgevoerd zoals in de voorgaande paragraaf is 

beschreven. Vanuit de wettelijke kaders wordt het plan altijd ook sectoraal beoordeeld op gezondheid- en 

milieuaspecten. Is er door een specifieke reden geen sprake van een optimaal integraal 

ontwikkelingsproces dan nog zal er altijd worden gekeken hoe de nadelige effecten op milieukwaliteit en 

gezondheid zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. 

 

Concrete doelen voor “Duurzame inrichting – Wonen” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze gemeente 

duurzaam in te richten. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Ordening en inrichting De nadelige effecten van ruimtelijke plannen op de milieukwaliteit en op 

gezondheidsaspecten wordt zoveel mogelijk beperkt. Aanpassingen in 

bestaande wijken leiden tot verduurzaming van de woonomgeving. Het 

streven is minimaal basisniveau uit het RBDS of een DPL score van 7. 
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4.3 Werken 

Werken en een duurzame inrichting 

Het goed inpassen van bedrijvigheid in onze druk bevolkte regio is een uitdaging op zich. We willen in 

onze gemeente kunnen wonen én werken. We zorgen daarom dat die inpassing goed gebeurt. 

 

Reguleren milieuactiviteit bedrijven 

Vanuit wettelijke kaders wordt het vestigen en uitbreiden van bedrijven sectoraal beoordeeld op 

gezondheid- en milieuaspecten. Bij bedrijven gaat daarbij speciaal de aandacht uit aan de regels voor 

milieuzonering. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van 

woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan.  

 

Concrete doelen voor “Duurzame inrichting – Werken” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze gemeente 

duurzaam in te richten. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Reguleren milieuactiviteit bedrijven Efficiënte (milieu)zonering met aandacht voor bedrijvigheid in plangebied 

(groeimogelijkheden milieuhinderlijke bedrijven) 
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4.4 Mobiliteit 

Mobiliteit en een duurzame inrichting 

Een duurzaam ingericht gebied betekent ook ruimte voor infrastructuur. Inwoners en bezoekers 

verplaatsen zich en bedrijven zijn afhankelijk van een goede bereikbaarheid en een effectieve 

bevoorrading en vervoer van producten. 

 

Waar het specifiek gaat om de invloed van mobiliteit op de inrichting van onze omgeving zetten we ons 

vanuit de duurzaamheidgedachte in voor een goede balans tussen economie en ecologie. We richten 

gebieden zo duurzaam mogelijk in; dat geldt ook voor de aanleg van infrastructuur en de routering en 

doorstroming van het verkeer.  

 

Verkeer 

Het verkeer- en vervoersbeleid van Leiderdorp is vastgelegd in het Integraal Verkeers- en Vervoerplan 

2009 (IVVP). Het IVVP heeft als visie: Veilig, mobiel, leefbaar. In het plan zijn meerdere thema’s 

uitgewerkt zoals: 

A. Duurzaam Veilig 

B. Verkeersveiligheid 

C. Doorstromingsmaatregelen 

D. Ontmoedigingsmaatregelen 

E. Fietskwaliteit  

 

Zo willen we bijvoorbeeld een betere en snellere fietsverbinding langs het Engelendaal en hoogwaardig 

openbaar vervoer. 

 

Duurzame mobiliteit 

Op het gebied van verkeer en vervoer is duurzame mobiliteit een opkomend beleidsveld. Traditionele 

elementen zijn er ook. Er wordt al jaren ingezet op een modalshift van auto naar duurzamere alternatieven 

zoals de fiets en het openbaar vervoer. Dit zal in de toekomst ook een belangrijk aandachtspunt blijven.  

Ook om de totale hoeveelheid verkeer beheersbaar te houden. De afgelopen jaren zijn er grote 

vooruitgangen gemaakt met nieuwe technologieën die de auto zelf ook verduurzamen. Twee bekende 

voorbeelden hiervan zijn het rijden op aardgas en elektrische voertuigen. Voor beide nieuwe 

brandstofvervangers is nieuwe infrastructuur nodig. Samen met een geïnteresseerde exploitant is recent 

nagegaan of en waar een aardgasvulpunt in Leiderdorp mogelijk is. Dit als verdichting van het netwerk dat 

reeds in Leiden en omstreken bestaat.  

 

De Stichting E-laad en de gemeente hebben recent een contract gesloten voor de levering van een 

elektrisch oplaadpunt bij het nieuwe gemeentehuis. Ook zijn er inmiddels een aantal particulieren in 

Leiderdorp die een elektrische auto hebben gekocht. Voor deze mensen worden aparte palen gemaakt en 

neemt de gemeente de kosten voor de benodigde nieuwe parkeerplaatsen voor haar rekening. Onze 

ambitie is om dit netwerk verder uit te bouwen en beschikbaar te maken voor iedereen met een elektrische 

auto. 
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Concrete doelen voor “Duurzame inrichting – Mobiliteit” per thema 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze gemeente 

duurzaam in te richten. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Ordening en inrichting Fiets- en wandelverbindingen zijn de kortste route t.o.v. autoverbindingen. 

Ordening en inrichting Meer dan 80% van de adressen binnen de bebouwde kom bevindt zich op 

maximaal 500 m van een OV-halte. 

Ordening en inrichting De langzaam verkeer routes zijn aantrekkelijk en veilig volgens het 

principe "Duurzaam Veilig". 

Ordening en inrichting Fiets- en wandelpaden worden met zo groot mogelijke afstand tot 

autowegen ingericht. 

Duurzame mobiliteit Het stimuleren en faciliteren van duurzame mobiliteit via rijden op aardgas 

en elektrisch rijden. 
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4.5 Groene en natte ruimte 

Groene en natte ruimte en een duurzame inrichting 

Een duurzaam ingericht gebied kan niet zonder groene en natte ruimte. We willen groen en water in de 

woonwijk, op bedrijfsterreinen en in de recreatiegebieden. Verder willen we natuurgebieden in en om onze 

gemeente sparen en waar mogelijk verbeteren en uitbreiden.  

 

Ordening en inrichting 

In het regioverband Holland Rijnland, werken we gezamenlijk aan een robuuste groenblauwe structuur die 

essentieel is voor de leefkwaliteit met het “Regionaal Groenprogramma 2010-2020”. 

 

In het Regionaal Investeringsfonds is voor het Regionaal Groenprogramma 20 miljoen euro gereserveerd. 

Dit geld is bedoeld voor daadwerkelijke realisatie van strategische groenprogramma’s, waar een visie en 

uitvoeringsplan aan ten grondslag ligt. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van deze 

visie en het uitvoeringsplan. Met het Regionaal Groenprogramma wil de regio de kwaliteiten van de groene 

ruimte beschermen, versterken en ontwikkelen, met de nadruk op: 

• Groenblauwe en recreatieve structuur 

• Openheid en zichtlijnen 

• Cultuurhistorie 

• Recreatief medegebruik 

 

Begin 2011 hebben zes gemeenten (Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 

Teylingen), het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Stichting Land van Wijk en Wouden en de federatie 

van agrarische- en natuurverenigingen De Groene Klaver, hun samenwerking bekrachtigd bij het uitvoeren 

van het project “Groen in de Leidsche Ommelanden”. Doel van de samenwerking is het behouden en 

toegankelijk maken van het platteland rond Leiden en in de kustzone door de aanleg van wandel- en 

fietspaden, kanoroutes en toeristische voorzieningen. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het 

Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland. 

 

Waterplan 2011-2015 

In december 2010 heeft onze gemeenteraad het Waterplan Leiderdorp 2011-2015 vastgesteld. Het 

waterplan is een koepelplan dat wettelijke verplichtingen, huidige maatregelen en ambities van de 

gemeente bundelt en inzichtelijk maakt.  

 

De doelstellingen die in het waterplan zijn opgenomen, zijn: 

• Water als verbindend element gebruiken om de samenhang en identiteit van de verschillende wijken 

in Leiderdorp te versterken. 

• Het woon- en leefklimaat voor mens en dier versterken door de waterkwaliteit op alle fronten te 

versterken en de recreatieve functies van water optimaal te benutten. 

• Intensieve regionale samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de regiogemeenten. 

• De bewoners gericht van informatie over (grond)water voorzien gevraagd en ongevraagd 

(loketfunctie). 

 

Om deze doelstellingen te realiseren, zijn maatregelen opgenomen. Het gaat hierbij onder andere om de 

vervanging van duikers, rioleringsmaatregelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het opstellen van 

een waterstructuurplan, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de zwemwaterkwaliteit in de 

Buitenhofvijver en het opzetten van een waterloket om de communicatie met burgers te intensiveren. 
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Concrete doelen voor “Duurzame inrichting – Groene en natte ruimte” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om onze gemeente 

duurzaam in te richten. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Ordening en inrichting Regionale kwaliteiten van de groene ruimte, versterken, verbeteren en ontwikkelen 

Ordening en inrichting Polders blijven open en groen  

Ordening en inrichting Natuurontwikkeling in buitengebied t.b.v. recreatie 

Ordening en inrichting Verder ontsluiten van groene gebieden door fiets- en wandelpaden 

Ordening en inrichting Beleidsregels over natuurvriendelijk groenonderhoud worden structureel in de 

uitvoerende organisatie verankerd. 

Water − Water is een verbindend element in de samenhang en identiteit van de 

verschillende wijken.  

− De waterkwaliteit is goed en de recreatieve functies van water worden optimaal 

benut.  

− Intensieve samenwerking op het gebied van water met Rijnland en de 

regiogemeenten.  

− Bewoners zijn goed geïnformeerd over (grond) water. 

 

 

 

 

 

 
 

Polder Achthoven 
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5 DUURZAME WERELD 

5.1 Inleiding 

We hebben oog voor de gevolgen van ons gedrag op onze leefomgeving, binnen de regio tot ver 

daarbuiten. We willen bijdragen aan een duurzame wereld. Dit komt nu al sterk naar voren in het 

Klimaatbeleid van de regio. Duurzame wereld betekent vanzelfsprekend meer dan alleen klimaatbeleid. 

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en voedsel. 

 

Omdat ons klimaat- en energiebeleid zo breed is en ingrijpt op veel thema’s en aandachtgebieden volgt 

hieronder een uitgebreide toelichting. Onze inspanningen op het gebied van klimaat en energie leveren 

locaal een belangrijke bijdrage aan een ‘Duurzame Wereld’.  

 

Klimaatprogramma 2008-2012 

In 2008 heeft onze gemeente het Klimaatprogramma 2008 – 2012 van de regio Holland Rijnland 

vastgesteld. In dit programma is gezamenlijk de regionale klimaatdoelstelling (tot 2030) bepaald en zijn de 

doelgroepen benoemd. Het klimaatprogramma is een samenwerking van 15 gemeenten in Holland 

Rijnland, waar het Rijk ongeveer twee miljoen Euro heeft ingestoken. Uitgangspunten van dit plan zijn: 

• De voortrekkersrol van de gemeente naar de samenleving is cruciaal. 

• Met een gezamenlijke aanpak bereiken gemeenten méér dan ieder voor zich.  

• Zowel de gemeente als de Milieudienst hebben hun eigen rol: de Milieudienst stimuleert en 

ondersteunt, de gemeente besluit en realiseert. 

(*)
3
 

 

In het klimaatprogramma staan maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren bij bestaande woningbouw en 

nieuwbouw, bedrijven, verkeer en vervoer en gemeentelijke organisaties. Verder omvat het programma 

onder andere het stimuleren van grootschalige duurzame energieopwekking en communicatie  

Het klimaatprogramma gaat uit van de filosofie van het versnellen van het (innovatie)proces door de 

zogenoemde koplopers van CO2-reductie te stimuleren en te ondersteunen. De koplopers zetten de toon 

en zuigen achterblijvers mee. De behaalde successen leiden tot opschaling en meer energiebesparing en 

CO2-reductie.  

 

In figuur 3 is toegelicht hoe het beoogde resultaat van het Klimaatprogramma zich verhoudt tot de totale 

uitstoot in de regio. De 600 kiloton reductie in 2030 door ons lokale beleid betekent een reductie van 21%. 

                                            
3
 Het klimaatprogramma volgt het kabinetsbeleid, recent heeft het kabinet-Rutte de duurzame energiedoelstelling van 

20% aangepast naar de Europese doelstelling van 14% in 2020. Aangezien ook de uitgangspunten voor het genoemde 

percentage hiermee zijn gewijzigd zal nog nader moeten worden bepaald wat dit precies betekent voor onze 

doelstelling. 

Doelstelling Klimaat en Energie (regionaal en voor de lange termijn) 

Energiebesparing en een duurzame efficiënte energievoorziening voor iedereen en daarmee het 

reduceren van de regionale uitstoot van broeikasgassen (CO2). Uiteindelijk moet dit leiden tot: 

• 600 kiloton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van ongewijzigd beleid; 

• CO2-neutrale gemeentelijke organisaties in 2015; 

• In 2020 wordt 20% 
(
*
)
 van de benodigde energie lokaal en duurzaam opgewekt (in 2012: 6%) . 
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Wanneer de verwachte extra reductie als gevolg van nationaal en Europees beleid en verwachte 

innovaties daarbij wordt opgeteld leidt dat tot een totale reductie van 40%. Dat is de reductie ten opzichtte 

van een situatie zonder regionaal-, nationaal of Europees programma en zonder effecten van innovaties 

(“ongewijzigd beleid”). In figuur 4 is aangegeven waar de 600 kiloton behaald wordt. 

 

Figuur 3: Beoogde regionale CO2-emissie reductie 
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Figuur 4: Waar wordt de reductie behaald? 
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Speciale acties ten behoeve van lokale duurzame energieopwekking 

In 2012 moet 6% van de verbruikte energie lokaal en duurzaam opgewekt zijn. Eind 2010 is daarvan 3 % 

bereikt. Het klimaatprogramma gaat naast zon, geothermie en biomassa vooral uit van een groot aandeel 

van windenergie. Het realiseren van de daarvoor benodigde grote windturbines blijkt om allerlei redenen 

echter moeilijk. Regionaal zoeken we daarom naar alternatieven. Het opwekken van energie uit lokaal 

beschikbare biomassa (GFT maar ook mest, slachtafval en overige afvalproducten) is een kansrijke optie. 

 

Klimaatbeleid en klimaatprogramma na 2012 

In 2012 loopt het huidige klimaatprogramma en de rijksbijdrage hiervoor af. Om te kunnen voldoen aan de 

bezuinigingstaakstelling is besloten om het klimaatprogramma na 2012 in afgeslankte vorm voort te zetten.  

 

Gezien het in 2012 aflopende klimaatprogramma gaan we ons in regioverband beraden op: 

� de invulling van een nieuwe programmaperiode; 

� de mogelijkheden en kansen voor aanscherping van de lange termijn doelstelling; 

� de mogelijkheden van samenwerking met externe partners en stakeholders verder uitdiepen. 

 

Energiebesparing speerpunt in Leiderdorp 

In Leiderdorp willen we specifiek inzetten op energiebesparing als onderdeel van onze ambitie om de 

regionale doelstelling voor CO2-reductie te realiseren. We zullen actief samenwerking opzoeken met 

bedrijven, woningcorporaties,  instellingen en bewoners. We dagen anderen uit om tot besparing te komen 

en we ondersteunen initiatieven in dat kader waar mogelijk. Wij zullen in dit verband een 

duurzamheidslening faciliteren. 

 

Zelf geven we het goede voorbeeld met onze gemeentegebouwen. En het stroomverbruik van onze ICT-

voorzieningen en openbare verlichting. 

 

Concrete doelen voor “Duurzame wereld –Klimaatprogramma” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om bij te dragen 

aan een duurzame wereld. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Klimaat en energie Holland Rijnand: 600 kiloton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 

ongewijzigd beleid; klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015; In 

2020 wordt 14% van de benodigde energie lokaal en duurzaam opgewekt 

(in 2012: 6%) 
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5.2 Wonen 

Wonen en een duurzame wereld 

Met de bouw en het gebruik van onze woningen beïnvloeden we uiteindelijk allemaal onze omgeving. 

Door de keuze van materialen, de warmtevoorziening en gebouwisolatie, ons water- en elektriciteits-

verbruik strekt die invloed in meer of mindere mate uit tot voorbij de grenzen van onze gemeente en van 

ons land. We willen bijdragen aan een duurzame wereld en moeten er daarom ook voor zorgen dat we 

duurzaam bouwen en wonen. 

 

Duurzaam bouwen 

We werken op basis van de Regionale DuBoPlus-Richtlijn 2008-

2012. Wij benaderen en stimuleren woningbouwcorporaties, 

projectontwikkelaars, architecten en aannemers daarom om aan 

de richtlijnen van Duurzaam Bouwen te voldoen. Het doel is een 

GPR-score van 7 (schaal 1 tot 10). Dit instrument ondersteunt de 

realisatie van duurzaam bouwen. Het programma dat al veel wordt 

gebruikt in Nederland berekent hoe gebouwen (woningen, 

kantoren en scholen) presteren op energieverbruik, 

milieubelasting, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde 

en maakt keuzemogelijkheden inzichtelijk. Bij nieuwbouw is 

energie efficiënte energievoorziening het uitgangspunt.  

Een onderdeel van het duurzaam bouwen beleid is duurzaamheid 

bij bouwen in de openbare ruimte (Grond, Weg en Waterbouw-

werkzaamheden, GWW). Daar is een maatregelenlijst voor, de 

komende periode willen we daar een prestatie-instrument zoals DuboCalc voor gaan gebruiken. 

 

Klimaat en Energie 

Energiezuinige nieuwbouw en het energie zuinig maken van de bestaande woningvoorraad zijn 

belangrijke doelstellingen in ons klimaatbeleid en klimaatprogramma 2008-2012 (zie ook § 5.1). Behalve 

energiezuinige woningen zetten we ook in op het stimuleren van energiezuinig gedrag van de bewoners. 

 

Informatie  

Achtergrondinformatie en nieuws over het klimaatprogramma en over energie is beschikbaar via onze 

website die speciaal is bedoeld voor de uitvoering van het klimaatprogramma 

www.energievoordetoekomst.nl. 

 

 

 

Ook is op deze website informatie te vinden over het nemen van energiebesparende maatregelen, 

bijvoorbeeld op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie.

Meetbare ambitie 

 Duurzaam Bouwen 

Met het software instrument “GPR-

Gebouw” maken we de Duurzaam 

Bouwen doelstelling meetbaar. 

Wanneer de gemeente zelf bouwt 

wordt gestreefd naar een GPR-score 

8 op een schaal van 10. Externe 

partijen worden door de gemeente 

gestimuleerd om een score van 

minimaal 7 te halen. Er kunnen ook 

gelijkwaardige instrumenten gebruikt 

worden. 

http://www.energievoordetoekomst.nl/
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Concrete doelen voor “Duurzame wereld –Wonen” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om bij te dragen 

aan een duurzame wereld. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Samenleving en communicatie 5% van de huishoudens heeft energiezuinig gedrag 

Samenleving en communicatie Inwoners worden geïnformeerd over het belang van energiebesparing bij 

woningen en minder verharding in tuinen. 

Duurzaam bouwen Bouwmaterialen bij nieuw- en verbouw van woningen voldoen aan 

duurzaamheidskeurmerken 

Duurzaam bouwen De nagestreefde GPR score bij nieuwbouw is 8.0 

Klimaat en energie Verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad 

uitgedrukt in het Energielabel met gem. 1% per jaar 

Klimaat en energie Per jaar wordt 5% van de bestaande huurwoningen met tenminste 2 

stappen op het energielabel verbeterd. 

 

 

 
Dwarswatering (fotograaf: Johan Steenbergen) 
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5.3 Werken 

Werken en een duurzame wereld 

Als gemeente willen we bijdragen aan een duurzame wereld, we vragen dat ook van onze bedrijven. Vaak 

is dat niet meer nodig. Veel bedrijven hebben het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

omarmd en gaan de competitie aan voor hun groene (duurzame) imago. Denk aan internationale 

ranglijsten zoals de “Dow Jones Sustainability index”.  

 

Milieutoezicht bedrijven en Klimaat en energie 

Handhaving van vergunningen en het Activiteitenbesluit gericht op energieaspecten vindt plaats. 

Bij bedrijfsbezoeken en contacten met bedrijven in het kader van milieutoezicht zijn de mogelijkheden voor 

energiebesparing een aandachtspunt.  

 

Duurzaam bouwen 

Wij benaderen en stimuleren bedrijven, projectontwikkelaars, architecten en aannemers om aan de 

richtlijnen van Duurzaam Bouwen te voldoen. We doen dat met behulp van GPR zoals toegelicht in de 

vorige paragraaf. 

 

Concrete doelen voor “Duurzame wereld –Werken” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om bij te dragen 

aan een duurzame wereld. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Milieutoezicht bedrijven 95% of meer van de inrichtingen heeft een actuele vergunning (BBT: best 

beschikbare techniek) op het gebied van energie. 

Milieutoezicht bedrijven De gemeente informeert bedrijven over het belang van MVO met nadruk 

op milieu en sociale aspecten. 

Duurzaam bouwen Duboplus richtlijn: GPR score 7.0 of gelijkwaardig 
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5.4 Mobiliteit 

Mobiliteit en een duurzame wereld 

Mobiliteit is belangrijk, voor onze welvaart, en voor ons welbevinden. We moeten immers naar ons werk, 

willen recreëren en hebben onze sociale contacten nodig. Mobiliteit betekent ook energieverbruik. We 

willen bijdragen aan een duurzame wereld. Dat betekent dat we niet meer energie moeten gebruiken dan 

nodig én daarvoor zo min mogelijk fossiele bronnen zoals olie en steenkool gebruiken. 

 

Duurzame mobiliteit en klimaat en energie 

De overgang naar steeds zuinigere motoren, het gebruik van duurzame energiebronnen en het gebruik 

van alternatief vervoer zoals openbaar vervoer en de fiets worden door ons gestimuleerd.  

 

We geven uitvoering aan het Integraal Verkeers- en Vervoersplan met speciale aandacht voor betere 

fietsverbindingen, doorstroming en veiligheid. We stimuleren het rijden op aardgas, vooral omdat dit goed 

is voor de luchtkwaliteit. Om dezelfde reden stimuleren we het gebruik van elektrische vervoermiddelen en 

faciliteren de realisatie van openbare oplaadpunten. 

 

Concrete doelen voor “Duurzame wereld –Mobiliteit” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om bij te dragen 

aan een duurzame wereld. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Klimaat en Energie Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met 1% per jaar 

Geluid en Verkeer en Klimaat en Energie Uitbreiding oplaadpunten elektrische auto's en fietsen 
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5.5 Groene en natte ruimte 

Groene leefomgeving en biodiversiteit voor een duurzame wereld 

De biodiversiteit in de wereld en in ons land gaat sterk achteruit. Het jaar 2010 was niet voor niets 

internationaal uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. Dat is niet alleen iets voor de landen met veel 

ongerepte gebieden. Ook in onze gecultiveerde omgeving kunnen we veel doen aan het stimuleren van de 

biodiversiteit en zo bijdragen aan een duurzame wereld.  

 

Biodiversiteit en de Ecologische hoofdstructuur van Leiderdorp 

De grote groenvlakken, zoals Park De Houtkamp, en in mindere mate De Bloemerd, komen op zichzelf te 

staan en raken geïsoleerd van de grotere groenverbanden (o.a. Boterhuispolder, Munnikenpolder). Om dit 

zoveel mogelijk tegen te gaan hebben we een Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS). Door 

gebieden met elkaar te verbinden kan er kruisbestuiving plaatsvinden tussen planten en dieren vanuit 

deze parken en de veenweidepolders. Als gevolg hiervan neemt  de kwaliteit van de aanwezige 

ecosystemen toe. De soortenrijkdom in de parken en de uitwisseling van genen neemt toe.  

 

We zijn al gestart met de uitvoering zo is de Gallaslaan aan een zijde omgevormd tot een ruige berm met 

groepjes bomen en bosplantsoen en een natuurvriendelijke oever. Hierdoor ontstaat een belangrijke 

verbinding tussen de Houtkamp, de Dwarswatering en de Bloemerd. Verschillende ontwikkelingen in de 

openbare ruimte bieden kansen om de GEHS te realiseren. Dit kunnen bouwprojecten zijn of grootschalig 

onderhoud. Maar ook de verdiepte aanleg van de verbrede A4 biedt kansen. In de komende jaren zal hard 

aan de GEHS gewerkt worden, zodat voor 2018 grotendeels gerealiseerd zal zijn. 

 

Daarnaast werken we samen met onze buurgemeenten. Zo werken we bijvoorbeeld vanaf 2008 samen 

met de provincie Zuid-Holland en onze omliggende gemeenten aan het project Biodiversiteitsactieplan 

(BAP) Leiden en omstreken (onder de naam Lekker Groen in en om Leiden). Het doel is draagvlak te 

creëren voor en het nut aan te tonen van regionale ecologietaken. De werkzaamheden omvatten onder 

meer: 

• stimuleren van burgerinitiatieven 

• aanvragen van subsidies 

• opstellen van het Uitvoeringsplan (Biodiversiteitsactieplan).  

In 2010 werd het project Biodiversiteitsactieplan uitgevoerd voor: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 

Teylingen, Rijnwoude en Zoeterwoude. 

 

Concrete doelen voor “Duurzame wereld –Groene en natte ruimte” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om bij te dragen 

aan een duurzame wereld. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Ordening en inrichting Versterken biodiversiteit/ecologie en voortgang conform planning realisatie van de GEHS 

Ordening en inrichting Bewoners worden gestimuleerd zelf bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit en het 

verbeteren van de ecologische leefomgeving. 
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5.6 Gemeentelijke organisatie 

Gemeentelijke organisatie en een duurzame wereld 

Wij vragen onze inwoners en bedrijven om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. We 

stimuleren dat en helpen zo veel we kunnen om initiatieven in dat kader mogelijk te maken. En we geven 

natuurlijk zelf het goede voorbeeld. We doen dat met onze gebouwen, het gebruik van verantwoord hout 

en papier de verdere inkoop en door middel van ons afvalbeleid.  

 

Duurzame gemeentelijke gebouwen 

Bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen leggen we de lat hoog. We vragen anderen zich in te zetten 

voor GPR score 7. In beginsel gaan we zelf uit van score 8.  

 

Klimaat en energie: energie besparen en duurzaam inkopen 

Met Duurzaam Inkopen worden milieu- en sociale aspecten meegenomen bij de inkoop van producten en 

diensten. De overheid (AgentschapNL) heeft voor 45 productgroepen criteriadocumenten opgesteld. Hierin 

staat waar een leverancier aan moet voldoen om duurzaam te leveren. Duurzaam inkopen is bijvoorbeeld 

ook aan de orde bij aanbesteding van aanleg van infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte. 

 

Vanaf 2011 gaat alle gemeentelijke inkoop gefaseerd over naar het Servicepunt71. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude die taken 

op het gebied van bedrijfsvoering bundelen. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor de realisatie van 

de afspraken die de VNG in 2007 namens de gemeenten met het Rijk heeft gemaakt in het zogenaamde 

“Klimaatakkoord”. Onderdeel daarvan is het streven om in 2015 100% duurzaam in te kopen. 

 

Bij het beheer van onze gemeentelijke gebouwen is het waar mogelijk realiseren van energiebesparende 

maatregelen een aandachtspunt. Bijvoorbeeld door dit aspect onderdeel te maken van de meerjaren 

onderhoudsplannen. 

 

FSC hout en papier 

In januari 2011 hebben we het regionale FSC convenant ondertekend met als doel om zo veel mogelijk 

duurzaam geproduceerd hout en papier te gebruiken. Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk 

verzekert dat hout- en houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. 

 

Afval 

Het landelijk afvalstoffenplan 2009-2021 (LAP2) is op 24 december 2009 in werking getreden. In dit plan is 

het landelijke afvalbeleid voor de jaren 2009 – 2015 beschreven, met een vooruitblik naar 2021. Het plan 

kent de volgende prioriteitenstelling: 

1. preventie van afval (hoogste prioriteit) 

2. zo hoogwaardig mogelijke nuttige toepassing 

3. ingezet als brandstof in installaties met een hoog energetisch rendement. 

4. verbranden als vorm van verwijdering met energiebenutting 

5. storten 

 

Energie uit groente- fruit en tuinafval 

Ons afval wordt opgehaald door Gevulei (een gezamenlijke regeling van verschillende gemeenten). In 

2011 wordt het GFT afval gecomposteerd. Zodra dat contractueel mogelijk is willen we ons GFT afval 

zodanig laten verwerken dat er energie mee wordt opgewekt. 
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Kunststof verpakkingsmateriaal  

In Leiderdorp zijn we op 1 januari 2010 gestart met het gescheiden inzamelen van kunststof 

verpakkingsmateriaal. Vanaf deze datum is de milieustraat voorzien van een inzamelcontainer. Daarnaast 

zijn op vijftien locaties in het dorp inzamelcontainers geplaatst. 

 

De volgende afvalstoffen worden al langer door ons gescheiden ingezameld: 

- Oud papier en oud karton - Grofvuil 

- Glas - Frituurvet 

- Groente-, fruit en tuinafval (GFT) - Textiel 

- Klein gevaarlijk afval (KGA) - Wit- en bruingoed 

 

Milieustraat 

Voor een nog betere scheiding van afvalstromen zal de Milieustraat aangepast worden. Onze ambitie is 

een duurzame vernieuwing en meer afvalscheidingmogelijkheden. 

 

Concrete doelen voor “Duurzame wereld –Gemeentelijke organisatie” 

In onderstaande tabel zijn de concrete doelen opgenomen die we ons gesteld hebben om bij te dragen 

aan een duurzame wereld. De complete doelenmatrix is opgenomen in bijlage 1. 

 

Thema Doel 

Klimaat en Energie Klimaatneutrale gemeentelijke huisvesting en organisatie in 2015 

Klimaat en energie 100% gemeentelijke duurzame inkoop op alle gebieden 

Klimaat en energie De gemeente lobbyt binnen relevante samenwerkingsverbanden voor een 

regionale visie en samenwerking bij duurzame lokale energieproductie 

Afval Gescheiden afvalinzameling volgens Landelijk afvalplan (LAP) en 

duurzame verwerking. 

Afval Gestreefd wordt naar energieproductie door vergisting uit GFT zodra dit 

contractueel mogelijk is. 

Afval Initiatieven gericht op het voorkomen, hergebruiken en recyclen van afval 

worden ondersteund. 

 

http://www.leiderdorp.nl/over_de_gemeente/nieuws/oud_papier_en_karton
http://www.leiderdorp.nl/over_de_gemeente/nieuws/groente-%2C_fruit-_en_tuinafval
http://www.leiderdorp.nl/over_de_gemeente/nieuws/klein_gevaarlijk_afval_%28kga%29
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6 ORGANISATIE EN BORGING VAN DE UITVOERING 

Deze duurzaamheidagenda is opgesteld door de Milieudienst in opdracht van en in samenwerking met de 

gemeente Leiderdorp. Duurzaamheid is belangrijk voor ons college en raad en niet alleen vanuit de optiek 

milieu. Duurzaamheidsdoelstellingen in brede zin zijn terug te vinden in ons collegeprogramma. Ook bij de 

andere gemeenten die bij de Milieudienst zijn aangesloten, heeft duurzaamheid een prominente rol. 

Bestuurlijk is er dus breed draagvlak voor een stevige inzet op duurzaamheid in onze regio. Met het 

vaststellen van deze agenda committeert onze gemeente zich aan de uitvoering daarvan.  

 

Borging van de uitvoering 

Uit de evaluatie van het Milieubeleidsplan 2003-2010 blijkt dat er twee zaken cruciaal zijn voor het 

realiseren van de doelstellingen: 

• borging van de uitvoering in de bedrijfsvoering van de gehele gemeentelijke organisatie  

• optimale samenwerking met de Milieudienst 

 

Bij de totstandkoming van deze duurzaamheidagenda zijn de leden van het college, het managementteam 

en beleids- en uitvoerende medewerkers betrokken. In het uitvoeringsprogramma wordt per activiteit 

aangegeven wat de taak- en rolverdeling is tussen de gemeente, de Milieudienst en eventuele andere 

partners. 

 

Voor een efficiënte uitvoerig van de agenda is ook het volgende nodig: 

 

� De Milieudienst stelt een verantwoordelijke, een trekker/coördinator aan om de samenwerking met 

de gemeente bij het realiseren van de doelstellingen van de agenda te optimaliseren. 

� De werkzaamheden die voortkomen uit de agenda worden jaarlijks opgenomen in de 

afdelingsplannen van de gemeente.  

� Voortgang van de uitvoering en eindresultaat wordt door middel van twee jaarlijkse evaluatie 

vastgesteld. 

 

Evaluatie en actualisatie van het uitvoeringsprogramma 

Eind 2012 en aan het eind van de looptijd wordt een evaluatie uitgevoerd naar respectievelijk het tussen- 

en eindresultaat van de duurzaamheidagenda. De evaluatie wordt voor ons uitgevoerd door de 

Milieudienst. 

 

Het uitvoeringsprogramma in deze agenda is een momentopname. De komende jaren zullen er projecten 

aflopen en nieuwe worden gestart. Er kunnen accenten worden verlegd als gevolg van ontwikkelingen en 

bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van ondersteunende rijksgelden. In de looptijd van de agenda begint 

ook een nieuwe klimaatprogramma periode.  
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7 BEGRIPPENLIJST 

RBDS   Regionaal beleidskader duurzame stedenbouw 

MDWH  Milieudienst West-Holland 

Milieudienst  Milieudienst West-Holland 

DW   Duurzame Wereld 

DI   Duurzame inrichting 

GVL   Gezonde en veilige leefomgeving 

GPR   Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, ‘GPR-Gebouw’ is een software instrument voor 

Duurzaam Bouwen (of een gelijkwaardig instrument zoals Breaam of Greencalc) 

DPL   Duurzaamheidsprofiel op locatie (software instrument voor duurzame 

gebiedsontwikkeling) 
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BIJLAGE 1 Doelenmatrix 

 

 

In de Duurzaamheidagenda zijn doelen beschreven voor thema’s. De thema’s zijn gerangschikt aan de 

hand van wensbeelden en aandachtsgebieden. 
 

Wensbeelden    +  Aandachtsgebieden 

        Wonen 

Gezonde en veilige leefomgeving   Werken 

Duurzame inrichting    Mobiliteit 

Duurzame wereld     Groene en natte ruimte 

        Gemeentelijke organisatie 

 

De verschillende doelstellingen zijn in de navolgende matrix samengevat. 

 

Legenda: 

Thema (produktgroep Milieudienst) afkorting

Reguleren Milieuactiviteit (bedrijven) B1

Milieutoezicht (bedrijven) B2

Luchtkwaliteit&Geur LG

Geluid&Verkeer GV

Externe Veiligheid EV

Ordening&Inrichting OI

Bodem&Waterbodembeheer BW

Klimaat en Energie KE

Duurzaam Bouwen DB

CROS

Samenleving (communicatie) SC
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wens- aandachtsgebied aandachtsgebied aandachtsgebied aandachtsgebied aandachtsgebied

beelden thema wonen werken mobiliteit groene en natte ruimte gemeentelijke organisatie
B1 95% of meer van de bedrijven hebben een actuele vergunning

of melding

B2 Bij bedrijven vindt gestructureerd toezicht en handhaving

plaats waardoor het aantal overtredingen van

kernvoorschriften tot 20% daalt.

B2 Klachten worden gestructureerd aangepakt waardoor hinder

voor omwonenden wordt verminderd

GV Alle woningen hebben een geluidsbelasting onder niveau Wet geluidhinder geluidsreducerend asfalt op 50 km/h wegen

GV Nieuwbouwwoningen hebben een geluidluwe zijde verminderen verkeersdrukte in de woongebieden Geluidsbelasting in het stiltegebied polder

Achthoven blijft onder 40 dB

GV Het geluidsniveau van de A-lijstwoningen dient op de gevel van deze

woningen  voor 2023 gereduceerd te zijn tot 40 dB(A) of lager.

LG De luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke waarden verbeteren van de luchtkwaliteit door duurzame

mobiliteit

Er is respect voor 'de geur van het platteland' Gemeentelijke gebouwen hebben een gezond

binnenklimaat

LG Het gemeentelijk wagenpark is schoon en zuinig

EV Voor het grootste deel van de woonlocaties ligt het groepsrisico onder de

oriëntatiewaarde.

Afname van risico's voor burgers door transport

gevaarlijke stoffen door invoering van een

basisnet en routering.

SC Burgers zijn op de hoogte van risico's in hun omgeving Inwoners van de gemeente (zowel kinderen als

volwassenen) meer bewust te maken van natuur en milieu

in de eigen omgeving

BW De bodemkwaliteit voldoet aan de functieklasse wonen. Waar mogelijk wordt bij grondverzet gewerkt met een

gesloten grondbalans.

Waar mogelijk wordt bij grondverzet gewerkt

met een gesloten grondbalans.

BW Duurzaam bodembeheer: "stand still" principe, de bodemkwaliteit blijft overal

gelijk of wordt of beter.

Bij grondverzet en bodemsanering wordt efficief gehandhaafd

conform het Handhavingsplan.

Bij grondverzet en bodemsanering wordt

efficief gehandhaafd conform het

Handhavingsplan.

BW Waar mogelijk wordt bij grondverzet gewerkt met een gesloten grondbalans. De bodemkwaliteit van bedrijfsterreinen voldoet aan de

functieklasse industrie

De bodemkwaliteit voldoet aan de functieklasse

natuur/landbouw.

B1 Efficiënte (milieu)zonering aandacht voor bedrijvigheid in

plangebied (groeimogelijkheden milieuhinderlijke bedrijven)

EV Clustering risicovolle bedrijven.

OI De nadelige effecten van ruimtelijke plannen op de milieukwaliteit en op

gezondheidsaspecten wordt zoveel mogelijk beperkt. Aanpassingen in

bestaande wijken leiden tot verduurzaming van de woonomgev

fiets- en wandelverbindingen zijn de kortste route

tov autoverbindingen

Regionale kwaliteiten van de groene ruimte,

versterken, verbeteren en ontwikkelen

OI Meer dan 80% van de adressen binnen de

bebouwde kom bevindt zich op max 500 m van

een OV-halte

Polders blijven open en groen 

OI Natuurontwikkeling in buitengebied tbv

recreatie

OI De langzaamverkeer routes zijn aantrekkelijk en

veilig volgens het primcipe "Duurzaam Veilig"

Verder ontsluiten van groene gebieden door

fiets- en wandelpaden

B2 95% of meer van de inrichtingen heeft een actuele vergunning (BBT:

best beschikbare techniek) op het gebied van energie.

GV Het stimuleren en faciliteren van duurzame

mobiliteit via rijden op aardgas en elektrisch rijden

SC 5% van de huishoudens heeft energiezuinig gedrag

DB Bouwmaterialen bij nieuw- en verbouw van woningen voldoen aan

duurzaamheidskeurmerken

Duboplus richtlijn: GPR score 7.0 of gelijkwaardig

DB Duboplus richtlijn: GPR score 7.0 of gelijkwaardig Duboplus richtlijn: GPR score 8.0 of gelijkwaardig voldoet

aan pluspakket gebruikskwaliteit en veiligheid Woonkeur

KE Verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad uitgedrukt

in het Energielabel met gem. 1% per jaar

Besparing en/of verduurzaming brandstoffen met

1% per jaar

Klimaatneutrale gemeentelijke huisvesting en organisatie

KE / GV uitbreiding oplaatpunten electrische auto's en

fietsen

KE

overig 100% gemeentelijke duurzame inkoop op alle gebieden

OI Versterken biodiversiteit en ecologie en

voortgang conform planning realisatie van de

GEHS

gescheiden afvalinzameling volgens Landelijk afvalplan

(LAP) en duurzame verwerking
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600 kiloton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van ongewijzigd beleid; In 2020 wordt 14% van de benodigde energie lokaal en duurzaam opgewekt (in 2012: 6%)

 
. 



 

  

MDWH Milieudienst West-Holland 

GVL Gezonde en veilige leefomgeving 

DI Duurzame Inrichting 

DW Duurzame Wereld 

 

 



 

  

haalbaar is.  

3 DI Groene en natte 

ruimte /  ordening 

en inrichting 

Groene inrichting en recreatie: 

• -Sport en recreatiepark de Bloemerd wordt 

groen gehouden 

• De Boterhuispolder: het open en groene 

karakter wordt voor de lange termijn 

gegarandeerd en het gebied wordt meer 

opengesteld voor recreatie. 

• -Polder Achthoven: agrarische functie 

behouden en beter toegankelijk maken voor 

wandelaars en fietsers 

• -Park de Houtkamp en het Heempark worden 

behouden. 

MDWH     

4 DI Mobiliteit /ordening 

en inrichting 

Verdere uitvoering geven aan het Integraal 

Verkeers- en Vervoerplan 2009.        

5 DI Groene en natte 

ruimte / Water 

Uitvoeren van het Waterplan 2011-2015 Hoogheemraad

schap van 

Rijnland     

6 DW Gemeentelijke 

organisatie / 

duurzaam inkopen 

Servicepunt71 wordt verantwoordelijk voor de 

realisatie 100% duurzaam inkopen in 2015 door 

de gemeente. 

 

 Servicepunt71 

    

7 DW Gemeentelijke 

organisatie / 

Klimaat en energie 

De openbare verlichting: bij vervanging wordt 

zoveel mogelijk gekozen voor duurzame, 

energiezuinige oplossingen       

8 DW Groene en natte 

omgeving / 

Ordening en 

inrichting 

Realisatie van de Gemeentelijke Ecologische 

Hoofdstructuur (GEHS) 

   



 

  

Geur tot 2015 

Meetbaar: uitgevoerde acties worden 

gerapporteerd. 

3  GVL Wonen, Werken, 

Mobiliteit / Geluid 

& Verkeer 

Opstellen nieuwe geluidskaart Leiderdorp en 

actieplan conform de EU-richtlijn 

Omgevingslawaai. 

gemeente   

4 GVL Wonen / Geluid & 

Verkeer 

Specifiek: Actualisatie van de zogenaamde A-

lijst en uitvoering van gevelisolatieprojecten 

sanering weg- en railverkeerslawaai: 

voorbereiden en verantwoorden.  

Meetbaar: bijzonderheden worden vermeld in de 

jaarrapportage van de Milieudienst voor onze 

gemeente. 

      

5  GVL Wonen, Werken / 

Geluid & Verkeer 

Het actualiseren van Regionale 

VerkeersMilieuKaarten t.b.v. het terugdringen 

van milieubelasting als gevolg van wegverkeer 

door het ontwikkelen van beleid en adviseren 

over gemeentelijke planvorming. 

gemeente   

6 DI Wonen, Werken / 

Ordening & 

Inrichting 

Specifiek: Advies op asbestinvenatrisatierapport 

i.h.k.v. een sloopvergunning en advies over 

eindrapporten asbestsaneringen. 

Meetbaar: bijzonderheden worden vermeld in de 

jaarrapportage van de Milieudienst voor onze 

gemeente. 

gemeente   

7  GVL Wonen, Werken, 

Mobiliteit / 

Externe veiligheid 

EV-advisering in ruimtelijke plannen borgen. 

Maken van procesafspraken voor vroegtijdige 

betrokkenheid bij RO processen, inzicht in EV 

vanuit RO vergroten. Integrale RO advisering. 

gemeente   

8  GVL Wonen, Werken, 

Mobiliteit / 

Externe veiligheid 

Actualisatie Verantwoording Groepsrisico beleid 

en EV-visies, inventariseren 

uitvoering/knelpunten 

    

9  GVL Wonen, Werken, 

Mobiliteit / 

Externe veiligheid 

Inventariseren knelpunten, implementeren 

beleid. Introductie Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen, Besluit transportroutes externe 

veiligheid en Planner buisleidingen enz. 

    

10  GVL Wonen, Werken / 

Externe veiligheid 

Reduceren knelpunten bij “Publicatiereeks 

gevaarlijke Stoffen 15 (PGS-15 opslagen)”, 

inventariseren knelpunten, toezicht en 

handhaving 

    

11 GVL Wonen, Werken, 

Mobiliteit / 

Externe veiligheid 

Procesafspraken maken voor 

risicocommunicatie en het uitvoeren van 

activiteiten in dit kader. 

Gemeente, 

Veiligheidsregio 

Hollands 

Midden, MD 

Midden-Holland 

  

 12 DI Wonen, Werken, 

Mobiliteit / 

Ordening & 

Inrichting 

Specifiek: Het gebruikersvriendelijker maken 

van het RBDS. Het waar nodig actualiseren van 

de themadoelstellingen (Ambitietabel) in relatie 

tot het overige beleid.  

Meetbaar:bijzonderheden worden jaarlijks 

gerapporteerd door de Milieudienst in de 

jaarrapportage voor onze gemeente. 

gemeente   

13 DI Wonen, Werken, 

Mobiliteit, Groene 

en natte ruimte / 

Ordening & 

Inrichting 

Specifiek:Leveren van adviezen met speciale 

aandacht voor richtlijnen/wettelijke eisen, 

optredende milieueffecten en aanvullende 

maatregelen. 

Meetbaar: de projecten waarbij dit het geval is 

geweest worden beschreven in het jaarverslag 

van de Milieudienst voor onze gemeente. 

gemeente   



 

  

Gemeentelijke 

organisatie / 

Klimaat en 

Energie 

Bijdrage MDWH: Inzicht in mogelijkheden 

duurzame energie bij nieuwbouwprojecten 

 

17  DW Wonen, Werken, 

Gemeentelijke 

organisatie / 

Klimaat en 

Energie 

Resultaat in 2012: 6% duurzame 

energieopwekking in de gemeente. 

Bijdrage MDWH: • Biomassascans 

• Regionale Energievisie (i.s.m. Provincie) 

• Haalbaarheidstudies voor toepassen duurzame 

energie 

gemeente X X 

18  DW Gemeentelijke 

organisatie / 

Klimaat en 

Energie 

Resultaat: Gemeentelijk wagenpark 

energiezuinig en met alternatieve brandstof. 

Bijdrage MDWH: Bijeenkomst voor 

wagenparkbeheerders en inkopers 

georganiseerd. 

 

gemeente X X 

19  GVL, DI, DW Wonen, Werken, 

Mobiliteit, Groene 

en natte ruimte / 

Ordening en 

inrichting 

Specifiek: de RO-projectleiders krijgen 

ondersteuning bij de gemeentelijke 

gebiedsontwikkelingprojecten voor het aspect 

duurzaamheid. Ook de implementatie van het 

duurzame gebiedsontwikkeling beleid wordt door 

de Milieudienst begeleid. 

Meetbaar: door de Milieudienst begeleide 

projecten worden beschreven in de 

jaarrapportage van de Milieudienst voor onze 

gemeente. 

gemeente   

(*) het maximum budget wordt jaarlijks in de begroting van de Milieudienst voor onze gemeente opgenomen  


