Bijlage 1
Addendum raadsvoorstel Participatieaanpak Omgevingsvisie
(1562)
Op dinsdag 17 maart jl. heeft het College ingestemd met het raadsvoorstel over de
participatieaanpak omgevingsvisie gemeente Leidschendam-Voorburg (nummer
1562). Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de commissie Omgeving op 26 mei
aanstaande.
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 kan een aantal beschreven methoden op
de korte termijn niet worden ingezet. Het gaat over het gebruik van (bestaande)
bijeenkomsten en evenementen waar inwoners elkaar fysiek ontmoeten. Eén van de
uitgangspunten in het participatieaanpak is dat het college gebruik zou maken van
een mix van offline en online communicatiemiddelen. Vanwege de huidige
omstandigheden en om te voorkomen dat het project te veel vertraging oploopt, zet
het college vooral in op de online communicatiemiddelen zoals het platform
Ingesprekmetlv.nl, sociale media en wellicht nog andere methodes om de digitale
interactie te bevorderen. Als offline participatie wel mogelijk is, neemt het college
vanzelfsprekend de maatregelen in acht die nodig zijn voor COVID-19.
In hoofdstuk 5 van de participatieaanpak staat een globale planning vermeld. Als
gevolg van de huidige omstandigheden is de planning inmiddels achterhaald. De
verwachting is dat het participatietraject met stakeholders en inwoners in september
en oktober 2020 zal plaatsvinden. We streven ernaar om de keuzes die gemaakt
moeten worden over de concept omgevingsvisie in november of december 2020 voor
te leggen aan de raad zodat de rest van de planning ongewijzigd blijft. De nieuwe
planning ziet er als volgt uit:

Planning
9 juni 2020

Vaststelling participatieaanpak Omgevingsvisie

September 2020

Participatie met ketenpartners en strategische
partners

September / Oktober 2020

Participatie met inwoners
Beeldvormende raad (participatie raad)

November 2020

Eerste concept omgevingsvisie gereed

November of december 2020

Keuzes voorleggen aan het college en raad

Januari 2021

Tweede concept omgevingsvisie gereed

Februari / maart 2021

Consultatie stakeholders

Mei 2021

Definitief concept OV gereed

Juni 2021

Definitief concept OV vastgesteld en ter inzage

