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Via diverse kanalen zijn we benaderd door de bewoners van Holtlant en het Hofje van Holtlant. Een 
steeds terugkerend aspect hierbij is de teleurstelling over het participatietraject. We kunnen ons niet aan 
de indruk onttrekken dat dit traject niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Wij hebben hierover een 
aantal vragen:

Verwachtingen rond participatie 
In het coalitieakkoord is rond participatie afgesproken: 

Onderwerpen die om participatie vragen lichten we helder toe. We maken vooraf duidelijk wat inwoners 
mogen verwachten, wanneer we ze betrekken en hoe we ze hierover informeren.

- Is de keuze voor het type participatietraject een college- of een raadsbevoegdheid?

Antwoord: in het protocol Interactieve beleidsontwikkeling (IBO) is opgenomen dat de keuze voor wel of 
geen participatietraject in geval van visie- en beleidsvorming bij de raad ligt en in geval van 
uitvoeringszaken bij het college. Het betreffende orgaan bepaalt vervolgens ook de inzet voor het type 
participatietraject.

Specifiek m.b.t. Simon Smitweg
- Welke verwachtingen had de gemeente bij dit participatietraject? Was bij de gemeente bekend 
              welke verwachtingen de bewoners hadden? Waren er begrenzingen, bijvoorbeeld aan de 
              reikwijdte van de inbreng? Zijn deze verwachtingen en begrenzingen vooraf wederzijds helder 
              afgestemd? Is dit expliciet gebeurd? Is dit vastgelegd?
- Zijn de verwachtingen en begrenzingen van de gemeente nog veranderd tijdens de participatie? 
              Zo ja, is hierover gesproken met de inwoners? In welke vorm?
- Hoe kijkt het college vanuit participatieperspectief terug op dit traject?

Antwoord:
- Voor de herinrichting van de Simon Smitweg hebben in feite twee participatietrajecten 

plaatsgevonden. Het eerste traject betrof de varianten verkeerscirculatie in het gebied tussen de 
Ericalaan en Simon Smitweg vanwege de komst van de supermarkt en woningen op het Amaliaplein. 
Het tweede traject betrof het ontwerp voor de herinrichting van de Simon Smitweg zelf. Beide 
trajecten zijn door de gemeente ingestoken op het niveau van raadplegen. Hierbij bepaalt volgens het 
IBO-protocol de gemeente “in hoge mate zelf de agenda, maar ziet de betrokkenen als 
gesprekspartner bij de ontwikkeling van het project. De gemeente verbindt zich niet aan de 
resultaten van de gesprekken.” Dit is in beide trajecten op de eerste bijeenkomst aan deelnemers 
bekendgemaakt en vastgelegd in presentaties en/of notulen die naar de deelnemers zijn gegaan. 





Het college was zich ervan bewust dat de bewoners zich kritisch zouden opstellen en had daar begrip 
voor. Door de supermarktvestiging aan het Amaliaplein zou de verkeersintensiteit op de Simon 
Smitweg immers hoger worden. Bij het tweede participatietraject (ontwerp voor de herinrichting) 
was ons tevens bekend dat de bewoners zich niet konden vinden in het besluit over de in te stellen 
verkeerscirculatie met bijbehorende snelheden dat het college in juli 2019 -na raadpleging van de 
gemeenteraad (politiek forum februari 2019)- nam: tweerichtingsverkeer en 50 km per uur op de 
Simon Smitweg. Zoals gezegd is dit wel nadrukkelijk bij de start van de participatie over het ontwerp 
voor de  herinrichting bekend gemaakt.

- De verwachtingen en begrenzingen zijn vanuit het perspectief van de gemeente niet zozeer tijdens de 
participatie als wel tussen beide trajecten  in veranderd. Na afronding van het eerste 
participatietraject rond de jaarwisseling 2017-2018 werd in het coalitieakkoord van 2018 immers 
opgenomen dat aanvullend verkeersonderzoek diende te worden uitgevoerd naar twee aanvullende 
varianten op de verkeerscirculatie. Omdat het rekenkundig technisch onderzoek voor deze varianten 
betrof, heeft hierbij geen participatie plaatsgevonden. Wel is voor deelnemers aan het eerste traject 
in september 2018 in aanwezigheid van de portefeuillehouder een informatieavond gehouden waarin 
het coalitieakkoord en het vervolgonderzoek verkeerscirculatie op deze varianten en de reden 
daarvoor zijn toegelicht. Ook heeft hij toen met hen ook uitgebreid gesproken over de kritische 
vragen die er toen ook al bij de bewoners leefde over het eerste participatieproces verkeerscirculatie 
in 2017-2018.Vervolgens zijn deze deelnemers ook uitgenodigd voor raadsinformatieavond van 
februari 2019 waarin de resultaten van de diverse onderzoeken zijn gepresenteerd. Daarmee zijn de 
bewoners wel geïnformeerd over (de reden van) de besluiten. Maar dit neemt niet weg dat zij 
teleurgesteld waren over de strekking daarvan zeker in relatie tot het eerste doorlopen 
participatietraject.

-  Het college is van mening dat beide participatietrajecten zorgvuldig zijn doorlopen. Leerpunt uit het 
eerste traject was wel dat het verstandig is de kaders vooraf strakker te formuleren. In het specifieke 
geval van de toegestane snelheid (30 of 50 km/uur) op de Simon Smitweg hadden bewoners en 
hulpdiensten tegengestelde belangen en heeft het belang van de hulpdiensten geprevaleerd. Dit is 
aan het einde van het eerste participatietraject (eind 2017) vastgesteld en toegelicht aan de 
bewoners. Hun teleurstelling was begrijpelijk. Mede naar aanleiding van het gesprek tussen 
wethouder en de bewoners hebben we om duidelijke verwachtingen te scheppen in het tweede 
participatietraject over de herinrichting de kaders vooraf strikter neergezet.

Type participatie
In 2002 heeft Leiderdorp een richtlijn opgesteld voor de verschillende vormen of gradaties van 
participatie: het protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO). In het coalitieakkoord is hierover 
afgesproken: 

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, evalueren we het zgn. IBO-protocol (een procedure 
om bewoners te betrekken bij de beleidsvoering en besluitvorming) en formuleren we nieuw 
participatiebeleid. Uitgangspunt is en blijft dat we onze inwoners uitnodigen om zo vroeg mogelijk aan 
het begin van een project te participeren.

- Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden? Wanneer worden de uitkomsten daarvan met de raad 
              besproken? Wanneer kunnen we een geactualiseerd protocol vaststellen in de raad?

Antwoord: Nee, deze evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Door uitstel van de invoering van de 
Omgevingswet naar 2022,  de inzet vanwege de Coronacrisis en beschikbare capaciteit, heeft het college 
hieraan nog geen uitvoering gegeven. Dit zal zo mogelijk nog wel dit jaar worden opgestart.

M.b.t. Simon Smitweg
- Is het hierboven genoemde protocol ook op dit participatietraject toegepast? Welke afwegingen 
              zijn daarbij gemaakt?



Antwoord: Ja. Zoals al aangegeven is gekozen voor een participatietraject op het niveau van raadplegen. 
Uit de analyse van belanghebbenden bleek dat er een zeer divers veld was met uiteenlopende en ook 
tegengestelde belangen. Daarnaast werd de ontwikkeling onder meer ook beïnvloed door wet- en 
regelgeving, financiële en technische aspecten. Om tot gewogen besluitvorming op basis van al deze 
aspecten te komen, is voor deze opzet van het participatietraject gekozen. 


