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• Even voorstellen
• Stand van zaken visie en implementatie software
• Doelstelling digitalisering bij omgevingsvisie Leiden 2040 

v1.1
• Proces maken digitale visie
• Wat hebben we bereikt?
• Wat willen (en moeten) we nog meer?
• Geleerde lessen
• Vragen en dilemma’s



Stand van zaken gemeente Leiden
Omgevingsvisie Leiden 2040

• Eerste versie vastgesteld in 
2019

• Op inhoud en werkwijze 
slag gemaakt. Nu ook 
digitaal geoefend.

• Begin oktober 2021 
verwachte vaststelling 
versie 1.1

Implementatie Plansoftware

• Overgestapt naar Tercera GO!

• Applicatie in gebruik genomen

• Aangesloten op LVBB (en 
OZON)

• Bezig met oefenen (eerst 
omgevingsplan)

• Maakomgeving visie 
beschikbaar



Doelstelling Omgevingsvisie 1.1:

Startnotitie (2019)
De omgevingsvisie legt de basis voor alle grote keuzes op het gebied van de fysieke leefomgeving en is het 
richtinggevende kader voor de ontwikkeling van de stad.  De Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1 is succesvol 
en effectief als deze versie :
• is verrijkt en aangevuld met tot voorheen ontbrekend beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving 

(beleidsrijk). 
• een integraal en uitvoerbaar kader is, waarin realistische doelen en keuzes zijn gemaakt en dat richting geeft 

aan de gewenste lange termijn ontwikkeling van de stad.
• als richtinggevend toetsingskader gebruikt kan worden dat de onderbouwing vormt voor o.a. 

ontwikkelperspectieven, programma’s, het omgevingsplan, omgevingsvergunning en doorwerking van 
sectoraal beleid.

• voldoet aan de verplichtingen uit de Omgevingswet en de procedure van de Omgevingseffectrapportage 
doorlopen heeft.

• voldoet aan de standaarden uit de Omgevingswet, zodat deze visie digitaal ontsloten kan worden in het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 



Proces maken digitale visie:

• Training object gericht schrijven

• Brainstormen over vorm: objectenboom/kapstok

• Werkplaats: bewustwording en kennis vergroten bij collega’s

• Bij opstellen van de visie was digitalisering constant aandachtspunt.

Vervolg:

• Na vaststelling: Oefenen, oefenen, oefenen

• Vergroten bewustwording van digitale consequenties bij ons eigen 
werk (ambtelijk en bestuurlijk)



Resultaten:

• Minimale versie in beta omgevingloket

• Concept versie in Tercera viewer, maar analoge ter inzage 
legging

• Maar vooral: besef dat het mogelijk is.

• Toch analoge versie, die we waarschijnlijk gaan gebruiken om 
te oefenen in Tercera!



Visiekaarten 1.0 
(inspiratie & sfeerbeelden)



Nog niet vastgestelde visiekaart 1.1 (versie juni 2021)

Al een hele stap gemaakt:
Integrale visiekaart opgebouwd uit 4 deel thema’s)



Concept ontwerpversie

in plansoftware



LVBB….



En Regel op de kaart….

CONCEPT 
Gewijzigd bij vaststelling



Geleerde lessen

• Van begin af aan digitaal in beeld
• Denk na over digitale structuur (wat is de digitale kapstok?)
• Denk na over waar welke tekst op de kaart moet landen (Visie schrijven vanuit 

locatie en geometrieën toevoegen)
• Het vraagt een andere manier van tekenen
• Annoteren snappen en kunnen (hoe schrijf je het op en welke structuur gebruik je)
• Er is veel mogelijk binnen de standaarden (zo kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen 

gewoon worden toegevoegd)
• Het ziet er echt anders uit (look en feel is anders dan nu)
• Moeilijk om collega’s hierin mee te nemen als het niet concreet is en het moet 

zichtbaar zijn wat het betekent voor het werk



Vragen/dilemma’s

• Bestuur en stad meenemen in het digitaal kunnen vinden, 
lezen en begrijpen van de omgevingsvisie (uiteindelijk geen 
boekje meer?)

• Wat te doen met onderliggende stukken (OER, 
ontwikkelperspectieven, participatieverslag)?

• Hoe gaan we om met eerdere versies (incorporeren of 
verwijzen)

• Opnemen nieuwe ontwikkelingen(herzieningen)/muteren
• Inrichten (GIS)databeheer



Tot slot: Vormvrij is niet vrijblijvend

• Vanaf medio 2022 moeten we als organisatie de 
omgevingsvisie kunnen wijzigingen binnen de 
standaarden van STOP-TPOD anders kan de visie niet 
gewijzigd worden

• Voor 2024 moet de Omgevingsvisie voldoen aan de 
vereisten van de Omgevingswet en dus ook aan de 
standaarden

• Dus: oefenen!




