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1. Gevraagd raadsbesluit
De raad besluit de participatieaanpak omgevingsvisie gemeente LeidschendamVoorburg vast te stellen.
2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege
wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)
De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de participatieaanpak
voor de omgevingsvisie. Dit naar aanleiding van een toezegging van wethouder
Rouwendal aan de Commissie Omgeving d.d. 14 januari 2020 om in april 2020 met
een participatievoorstel voor de Omgevingsvisie te komen.
3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties (burgerparticipatie)
Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier (Omgevingsvisie)
4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke
uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s)
Op 21 januari 2020 heeft de raad ingestemd met het ambitieniveau voor het
participatietraject voor de omgevingsvisie. Het voorstel dat nu ter besluitvorming
voorligt, is het vervolg op het traject om inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en andere overheden te betrekken bij de totstandkoming van de
omgevingsvisie.
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. In de omgevingsvisie
moet staan hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
bestuursorganen bij de voorbereiding van de omgevingsvisie betrokken zijn en wat
daarvan de resultaten zijn.
De gemeente hecht zelf ook aan de betrokkenheid van de hiervoor vermelde partijen
bij het opstellen van haar eigen beleid. Participatie bij de omgevingsvisie is een van
de pilots van het project Burgerparticipatie naar aanleiding van de startnotitie
burgerparticipatie “Positiviteit van 2 kanten!”. De ervaringen die worden opgedaan in
het participatietraject voor de omgevingsvisie vormen input voor het vervolg van het
traject over burgerparticipatie binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
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De raad zal gedurende het traject worden uitgenodigd deel te nemen aan de
bijeenkomsten. Tevens zal de raad via een beeldvormende raad worden betrokken bij
de totstandkoming van de omgevingsvisie. De uitkomsten van het participatietraject
vormen de basis voor de omgevingsvisie. Deze uitkomsten zullen aan de hand van
scenario’s tussentijds aan de raad worden voorgelegd.
De kernboodschap
Leidschendam-Voorburg wil nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke
leefomgeving zijn om te wonen, werken en recreëren. Om keuzes te kunnen maken
uit alle opgaven worden de belangen en wensen van inwoners en partners
meegenomen. In de participatieaanpak omgevingsvisie gemeente LeidschendamVoorburg staat hoe de gemeente dat wil bereiken, met wie en wanneer. Voor de
concretisering van de participatieaanpak zal een uitvoeringsplan communicatie
worden opgesteld.
Zodra de situatie rond het Corona-virus (COVID-19) het toelaat gaat het college
hierover met de bewoners in gesprek. Tot die tijd worden er geen gesprekken met de
bewoners gevoerd en geen maatregelen getroffen.
5. Financiële gevolgen
In de begroting is voor het programma implementatie Omgevingswet een budget
opgenomen voor het participatietraject.
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