
 

 

Startdocument participatieproces LAB071 
 
Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse 

Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk 5 van het 

Plan van Aanpak Verkenning LAB071. 

Het startdocument kan worden beschouwd als toelichting bij de IBO-vragenboom over 

LAB071. De vragenboom is een hulpmiddel van de raad om de mate en vorm van participatie 

bij beleidsprocessen te bepalen. Dit hulpmiddel is gestoeld op het op 14 januari 2002 door de 

gemeenteraad van Leiderdorp vastgestelde Protocol interactieve beleidsontwikkeling (IBO). 

 

A. Onderwerp van het participatieproces 

Onderwerp van de participatie is de verkenning LAB071. De verkenning dient oplossingen aan 

te dragen voor het verbeteren van de interne bereikbaarheid van de Leidse Agglomeratie.  

 

In het Plan van Aanpak LAB071 is de achtergrond, het doel en het resultaat van de 

verkenning uitgebreid toegelicht. In hoofdstuk 5 is het onderwerp participatie en communicatie 

aan de orde.  

 

Gedurende de participatie worden verschillende deelonderwerpen op verschillende niveaus 

behandeld. Het gaat onder meer over het formuleren van de ambities, het opstellen van de 

criteria, het formuleren van oplossingsrichtingen en een reactie op de voorkeursoplossing. 

  

B. Doel van de participatie 

 Het doel van de participatie is tweeledig: 

1. Allereerst is het doel begrip verkrijgen voor het uitvoeren van de verkenning en de 

daaraan ten grondslag liggende ambities en knelpunten.  

2. Vervolgens betreft het doel te komen tot een hoogwaardige en gedragen oplossing voor 

een betere interne bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie. Wij verwachten dat de 

participatie bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de oplossingen, omdat we hiervoor 

gebruik maken van de aanwezige deskundigheid en creativiteit van de participanten.  

C. Niveau van de participatie 

Tijdens de verkenning passen we de participatie met deelnemers op twee verschillende 

niveaus toe. Te weten, op het niveau van raadplegen en adviseren.  

Gezien de impact van de verkenning en de vele belangen van derden, is coproduceren in dit 

traject geen optie.  

 

In de tabel op voorgaande bladzijde is weergegeven wie, op welke wijze, wanneer, wordt 

betrokken. Deze tabel is de basis voor de inrichting van het totale participatieproces. 
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 Hieronder geven wij per doelgroep een korte toelichting op de participatiekeuze: 

  

 Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 

De ambtelijke organisaties van Leiden, Leiderdorp en, meer op afstand, Oegstgeest voeren de 

werkzaamheden uit. De colleges en raadsleden betrekken wij via werksessies bij onder meer 

het opstellen van de ruimtelijk-economische ambities, de meetbare criteria voor de toetsing 

van de effecten van oplossingsrichtingen en de oplossingsrichtingen zelf. Daarnaast zijn de 

colleges en raadsleden verantwoordelijk voor het vaststellen van het Ambitiedocument (zie D.) 

en de afspraken die voortvloeien uit de voorkeursoplossing. 

 

Overheidspartners  

De verkenning heeft invloed op de omgeving van de agglomeratie en moet rekening houden 

met reeds geplande en in uitvoering zijnde projecten. Denk hier bijvoorbeeld aan de 

Rijnlandroute. De provincie Zuid Holland investeert alleen al miljoenen in infrastructurele en 

openbaar vervoer verbeteringen in de regio. Zij is, samen met de andere overheidspartners, 

een belangrijke gesprekspartner. Gezien het belang van deze doelgroep, vragen wij ze om 

ons te adviseren bij verschillende stappen in de verkenning. De gemeenten Leiden, 

Leiderdorp en Oegstgeest, verbinden zich in principe aan de resultaten van het advies, maar 

behouden zich het recht voor om daar beargumenteerd van af te wijken. 

 

Belanghebbenden 

De belanghebbenden, onder F nader omschreven, benaderen wij via een platform dat de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp samen met Stadslab voor de verkenning inrichten: 

AggloLAB. In hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak is het platform AggloLAB nader toegelicht.  

 

Uitgangspunt is dat iedereen kan deelnemen aan het AggloLAB platform en op die manier zijn 

inbreng kan hebben. Tijdens de stappen 2 en 3 raadplegen wij het AggloLAB. De bijdrage van 

de deelnemers is dan gericht op het benoemen van de knelpunten in het wegennet, op het 

aanscherpen van de probleemdefinitie en het aanscherpen van de meetbare criteria voor de 

toetsing van de effecten van oplossingsrichtingen.  

 

In stap 4, het opstellen van oplossingsrichtingen, vragen wij de belanghebbenden ons te 

adviseren via het AggloLAB. Door middel van AggloLAB sessies formuleren zij in 

gezamenlijkheid met de deelnemende gemeenten oplossingsrichtingen om de in stap 3 

geformuleerde ambities te realiseren en knelpunten in het wegennet op te lossen. De 

gemeenten en belanghebbenden zijn gelijkwaardige deelnemers aan het AggloLAB. De 

oplossingsrichtingen nemen wij, mits passend binnen de gestelde kaders, mee in het 

effectenonderzoek. Op deze manier benutten wij de kennis, kunde en creativiteit van 

belanghebbenden en belangstellenden, zonder dat het vrijblijvend blijft. Wij denken dat dit 

traject tot nieuwe inzichten en ideeën leidt, die de kwaliteit van de verkenning vergroten.  

De voorkeursoplossing wordt uiteindelijk via een reactietraject aan alle belanghebbenden en 

belangstellenden voorgelegd. Zij kunnen dan hun zienswijzen geven. 

 

Belangstellenden  

Belangstellenden worden via de media en gemeenteberichten op de hoogte gehouden van de 

voortgang van de verkenning. Zij kunnen tevens participeren in AggloLAB. Omdat de 

resultaten van de verkenning door de gemeenteraden worden vastgesteld, en daardoor straks 

nieuw beleid vormt, is naast AggloLAB een traditionelere vorm van participatie nodig. Deze 

participatie organiseren wij middels een kort reactietraject. In dat traject wordt de 

voorkeursoplossing aan alle belanghebbenden en belangstellenden voorgelegd. Iedereen 

heeft de mogelijkheid om zijn of haar zienswijzen aan de gemeenten kenbaar te maken.  
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D. Inhoudelijke, financiële, procedurele en overige kaders voor de participatie  

Het Plan van Aanpak LAB071 dient als kader voor de participatie.  

In de stappen 2 en 3 van de verkenning concretiseren we de kaders ten aanzien van de 

problemen, ambities en criteria. Ze worden vastgelegd in een Ambitiedocument. 

 

Informeren van deelnemers over de kaders 

Het Plan van Aanpak en het Ambitiedocument worden na vaststelling door de colleges van 

B&W openbaar. Deze documenten zijn na vaststelling voor belanghebbenden en 

belangstellenden toegankelijk via de gemeentelijke websites. De overheidspartners worden 

voorafgaand aan de breed bestuurlijke overleggen geïnformeerd. Daarnaast presenteren wij 

de kaders voorafgaand aan de AggloLAB sessies.  

 

E. Schaal van het participatieproces  

De verkenning is een gezamenlijk proces van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en, meer op 

afstand, de gemeente Oegstgeest. Het participatieproces heeft betrekking op de agglomeratie 

en daarbij betrokken deelnemers.  

 

F. Deelnemers van het participatieproces 

In dit participatieproces hanteren wij de volgende vier deelnemersgroepen: 

 

1. Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 

Onder de college- en raadsleden van de drie betrokken gemeenten dient een breed 

draagvlak te ontstaan voor de uiteindelijk te kiezen oplossingsrichting. De 

gemeentebesturen willen we daartoe stevig bij het keuzeproces betrekken. De 

ambtenaren voeren de verkenning zelf uit, waardoor hun betrokkenheid is gewaarborgd. 

 

2. Overheidspartners 

De gemeenten Voorschoten en Zoeterwoude, regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-

Holland betrekken we via breed bestuurlijke overleggen bij de verkenning.  

 

De provincie Zuid-Holland heeft binnen de overheidspartners een expliciet belang bij de 

uitkomsten van de verkenning. De provincie investeert miljoenen in onder meer de 

verbetering van het regionale openbaar vervoer en de Rijnlandroute. In dat kader is het 

van belang dat wij de effecten van de beoogde oplossingen(en) uit deze verkenning op de 

reeds lopende projecten doorrekenen en toelichten. Daarnaast kijken we naar het effect 

van de oplossing(en) op de bovenregionale verkeersdoorstroming. Deze uitkomsten 

bespreken wij onder meer in het breed bestuurlijk overleg.  

 

3. Belanghebbenden 

Bewoners, belangenorganisaties en ondernemers in de Leidse agglomeratie. Deze groep 

omvat met name: 

• Ondernemers: betrokken individuele ondernemers, Kamer van Koophandel, BV 

Leiden, LOV en Koepel Leidse Regio 

• Reizigers: betrokken individuele reizigers, ROVER, ANWB, Fietsersbond 

• Bewoners: betrokken individuele bewoners en bewonersverenigingen 

• Woningcorporaties, vastgoedbeleggers 

• Universiteit Leiden 

• Maatschappelijke organisaties, zoals Stadslab 

 

4. Belangstellenden (het publiek) 

Deze doelgroep betreft alle inwoners, ondernemers en verenigingen die interesse hebben 

in de voortgang van de verkenning en gevestigd zijn binnen de Leidse Agglomeratie. Wij 
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informeren ze over de voortgang van de verkenning en wij raadplegen ze in stap 6 over de 

voorkeursoplossing. 

G. Wijze en het tijdstip waarop de deelnemers hun inbreng kunnen leveren 
In hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak zijn de verschillende wijzen en momenten van 

participatie benoemd.  

 

In onderstaande tabel is per deelnemersdoelgroep en processtap de wijze van participatie 

opgenomen.  

 

 

H. Wijze en het tijdstip waarop het college van B&W reageert op de uitkomsten van het 

participatieproces 

 Er zijn drie momenten waarop het college van B&W reageert op de uitkomsten van het 

participatieproces: 

• Het eerste moment is bij het vaststellen van het probleem, de ambities en de criteria. De 

samenvattingen van de verschillende sessies met de deelnemersdoelgroepen worden als 

bijlage toegevoegd aan het college advies. In het advies zelf is opgenomen wat wel of 

niet is overgenomen in het eindresultaat.  

• Het tweede moment is bij het vaststellen van de voorkeursoplossing. De samenvattingen 

van de verschillende sessies met de deelnemersdoelgroepen worden wederom als 

bijlage toegevoegd aan het advies. In het college advies zelf is vervolgens opgenomen 

wat wel of niet is overgenomen in de voorkeursoplossing.  
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• Het laatste moment is na afronding van het reactietraject. Op de binnengekomen 

zienswijzen reageert de gemeente met een nota van beantwoording. In deze nota geeft 

de gemeente aan waarom een binnengekomen zienswijze wel of niet tot een aanpassing 

van de voorkeursoplossing leidt.  

  

I. Begroting van de kosten van het participatieproces 

De kosten voor het participatieproces worden overeenkomstig de bestuursopdracht door de 

gemeente Leiden gedragen. Leiderdorp zorgt wel voor ambtelijke inzet. 

  


