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1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?
Op dinsdag 26 mei 2020 heeft de commissie Omgeving wethouder Rouwendal
gevraagd een aanvullend document toe te sturen over de participatieaanpak
Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg voor de behandeling van het raadsvoorstel
en het addendum op het voorstel op 9 juni 2020 door de raad.
2. Korte inhoudelijke toelichting
De commissie Omgeving heeft op 26 mei 2020 aangegeven meer informatie te willen
ontvangen over de verhouding tussen het participatiekader en het participatievoorstel
en de concrete inzet van (online) participatiemiddelen. Hieronder volgt een
inhoudelijke toelichting.
Participatiekader en participatieaanpak
Op 14 januari 2020 heeft wethouder Rouwendal aan de Commissie Omgeving
toegezegd een participatievoorstel in april 2020 aan de raad aan te bieden. Deze
toezegging is in lijn met de eerdere toezeggingen van de wethouder de raadsleden
mee te nemen in het proces om te komen tot een omgevingsvisie. Dat geldt voor
zowel het participatietraject als de inhoudelijke (beleids)keuzes die later in het traject
gemaakt moeten worden. Op 28 januari heeft de raad ingestemd met het
participatiekader voor de omgevingsvisie en een keuze gemaakt over de intensiteit
van het participatietraject.
Naar aanleiding van de toezegging op 14 januari 2020 heeft de raad een
raadsvoorstel over de participatieaanpak ontvangen waarin het college de raad
vraagt in te stemmen met onder andere de uitgangspunten van participatie en de
inzet van de verschillende instrumenten. De aanpak is een uitwerking van het kader
en beide documenten vormen het uitgangspunt voor het vervolgtraject.
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Inwoners en andere stakeholders (actoren) zijn op verschillende manieren in 2018 al
betrokken bij het opstellen van het Kompas van de Leefomgeving. De fase waarin het
project zich nu bevindt vraagt om verdieping en aanscherping in de geformuleerde
doelstellingen en hoofdkeuzes. Door een inwonersconsultatie worden de inwoners
geïnformeerd over de stand van zaken en worden ze meegenomen in de opgaven en
uitdagingen die de gemeente ziet. Welke opgaven vinden inwoners belangrijk en
wordt er nog wat gemist?
Dit gebeurt de komende weken via een online vragenlijst. Hiervoor zal een campagne
worden opgezet. Voor het grootste bereik wordt een combinatie van online en offline
middelen ingezet. Door gebruik te maken van een 0800-nummer en papieren
vragenlijsten kunnen ook de digitaal minder vaardige inwoners hun mening geven.
Het is belangrijk dat inwoners weten dat dit 0800-nummer beschikbaar is. Er wordt
gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiemiddelen en -kanalen zoals
huis-aan-huis bladen en sociale media (Facebook, Twitter, etc.) en via
www.ingesprekmetlv.nl. De raad wordt tussentijds geïnformeerd over het resultaat
van dit onderzoek.
Op basis van het participatiekader, de participatieaanpak en de resultaten van het
onderzoek wordt het participatietraject door het college verder uitgewerkt,
geconcretiseerd en vertaald in een uitvoeringsplan. Hierbij wordt rekening gehouden
met de bewonersprofielen van de gemeente die op basis van onderzoeksdata worden
onderscheiden. Deze data zijn afkomstig uit gerenommeerde bronnen gecombineerd
met de onderzoeksdata van een onderzoeksbureau over betrokkenheid van inwoners
bij de eigen leefomgeving, hun vertrouwen in instituties, hun participatiegedrag en
communicatievoorkeuren Deze profielen geven inzage op welke wijze de
samenleving het beste kan worden bereikt. Hierdoor kan segmentatie plaatsvinden in
keuzes van online- en offline middelen.
(Online) participatiemiddelen
De participatieaanpak is geschreven voor COVID-19. De raad heeft een addendum
ontvangen op het raadsvoorstel waarin staat vermeld dat vanwege COVID-19 het
college vooral inzet op online participatiemiddelen en wanneer offline participatie wel
mogelijk is, het college daar gebruik van maakt met inachtneming van maatregelen
die nodig zijn voor COVID-19.
Tevens heeft het college op 12 mei jl. besloten om e-participatie als experiment toe te
voegen aan het project burgerparticipatie als onderdeel van de startnotitie “Positiviteit
van twee kanten!”. De raad en de kerngroep Burgerparticipatie zijn inmiddels hierover
geïnformeerd.
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In de nieuwsbrief die aan de kerngroep Burgerparticipatie is verstuurd, staat het
volgende vermeld: “De komende tijd vindt de interactie op het gebied van
burgerparticipatie met inwoners, ondernemers en organisaties digitaal plaats.
Afhankelijk van projecten en beleidsonderwerpen zal gekeken worden naar vormen
die hierbij passen. Daarbij gaan we onder andere werken via het platform
IngesprekmetLV. Het voordeel van dit platform is dat er veel mogelijkheden zijn om
de interactie met mensen op te zoeken bijvoorbeeld door het maken van een
community voor klankbord/werkgroepen of het oprichten van een forum. Het kan ook
meer informerend van aard zijn zoals een presentatie door middel van een filmpje
zoals nu bij het project IKC Heeswijk in Voorburg. De mogelijkheden van eparticipatie zullen naar verwachting in snel tempo toenemen. Door dit als 4e
experiment toe te voegen kunnen de ervaringen hiervan meegenomen worden bij de
afspraken voor burgerparticipatie. Als projectteam doen we vervolgens
aanbevelingen over wat in welke situatie het beste werkt.”.
De vraag van de commissie Omgeving over de concretisering van de aanpak kan
door het college worden beantwoord als de hiervoor vermelde stappen zijn gezet en
de participatieaanpak door de raad is vastgesteld. De verwachting is dat eind
augustus het uitvoeringsplan en daarmee de concretisering van de participatie
gereed is. Uiteraard wordt de raad daarover geïnformeerd. Vervolgens wordt de raad
nauw betrokken bij het participatietraject.
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