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Betreffende het agendapunt participatietraject LAB071 heb ik nog een vraag. 
Onderstaande tekst is afkomstig uit het Plan van Aanpak Participatie.  
Klopt het dat de gele passage (“traditionelere vorm van participatie”) verwijst naar een uniforme 
voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 Awb? 
En is het dan ook zo dat alleen degene die een zienswijze op dat moment heeft ingediend ook als 
belanghebbende aangemerkt kan worden in een bezwaar c.q. beroepsprocedure? 
Indien er sprake is van een bezwaarprocedure: bij welke gemeente worden de bezwaren behandeld? 
Door de commissie beroep & bezwaar van Leiderdorp of van Leiden? 
 
 
                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. 
 
 

 
1. Klopt het dat de gele passage (“traditionelere vorm van participatie”) verwijst naar een uniforme 

voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 Awb? 
 
Ja. In de inspraakverordening van Leiderdorp staat dat afdeling 3.4 gevolgd wordt bij de 
voorbereiding van beleid. Deze procedure wordt gevolgd bij het vaststellen van ‘beleidsregels’, 
ongeacht of deze nu nota, notitie, uitgangspunten of bestuursafspraken worden genoemd. Een 
conceptversie van de beleidsregels wordt ter inzage gelegd, zodat iedereen zijn zienswijze kan 
geven. 
 
Het resultaat van LAB071 is een bestuursovereenkomst (tussen in ieder geval Leiden en 
Leiderdorp). In de bestuursovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de realisatie van 
maatregelen. De overeenkomst is een afgeleide van de voorkeursvariant die door allebei de 
gemeenteraden worden vastgesteld. Het besluit van de raad wordt met toepassing van afdeling 
3.4 voorbereid. 
 

2. En is het dan ook zo dat alleen degene die een zienswijze op dat moment heeft ingediend ook als 
belanghebbende aangemerkt kan worden in een bezwaar c.q. beroepsprocedure? 

 
Nee. Het besluit van de raad is een beleidsregel en staat daarmee niet open voor bezwaar of 
beroep. Bij de uitwerking zullen, afhankelijk van de te nemen maatregelen, nog besluiten moeten 
worden genomen die wel een bezwaar- of beroepsprocedure kennen. Dat kan een 
bestemmingsplan, omgevingsvergunning of een verkeersbesluit zijn. 
 



3. Indien er sprake is van een bezwaarprocedure: bij welke gemeente worden de bezwaren 
behandeld? 

 
Bij vraag 2 is aangegeven dat het besluit van de raad geen bezwaarprocedure kent. Eventueel 
daarna te nemen besluiten kunnen wel open staan voor bezwaar of beroep. Bij elk besluit zal 
afhankelijk van de locatie moet worden bezien welk college of welke raad bevoegd is om het 
besluit te nemen. 
 
 

4. Door de commissie beroep & bezwaar van Leiderdorp of van Leiden? 
 
Eventuele bezwaren worden altijd voorgelegd aan de commissie van de gemeente die het besluit 
neemt.  
 
 


