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 2013 VOORSTELLEN   

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 8-01-2013 

Onderwerp:  RVS - Vaststellen IBO vorm en 

kaders voor ruimtelijke en 

maatschappelijke structuurvisie 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het planproces voor de maatschappelijke 

structuurvisie, zoals verwoord in het Plan van Aanpak MSV d.d. januari 2013; 

2. IBO vorm en kaders vast te stellen per fase van het planproces voor de ruimtelijke structuurvisie, 

zoals verwoord in het Plan van Aanpak RSV d.d. december 2012. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 3 december 2012 heeft de raad de Toekomstvisie Leiderdorp 2025 vastgesteld. 

De in de toekomstvisie uitgezette koersen worden uitgewerkt in een Ruimtelijke en 

een Maatschappelijke structuurvisie. 

Voor beide visies zijn plannen van aanpak opgesteld. Het participatietraject maakt 

onderdeel uit van de plannen van aanpak. De IBO boom is ingevuld, terwijl in de 

plannen van aanpak in de procesbeschrijving per fase concreter wordt ingegaan op 

de specifieke invulling van de participatie.  

De raad is bevoegd om bij visie en beleidsvorming de wijze en vorm van de 

participatie te bepalen. Overeenkomstig het IBO-protocol worden de 

participatieplannen aan de raad ter besluitvorming aangeboden.  

 

Hieronder volgt een korte toelichting op de keuzes in het participatietraject. 

 

1. Actoren / participanten. 

De actorenanalyse maakt duidelijk dat er bij beide visies sprake is van een 

breed scala aan actoren. Dat is ook voor de hand liggend omdat de visies een 

breed terrein aan beleidsaspecten beslaan en daarmee veel mensen en 

instellingen aangaan.  
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Er kan een onderscheid gemaakt worden in burgers, bedrijven, en instellingen 

(woningbouwcorporaties, zorginstellingen, sportverenigingen).  

Er zijn echter ook wezenlijke verschillen: 

Bij de ruimtelijke structuurvisie vormen de participanten met name gebruikers 

van de toekomstige visie. Ze wonen, werken of recreëren er en hebben ruimte 

nodig voor voorzieningen (winkels, bedrijven, sport, scholen etc.). 

Bij de maatschappelijke structuurvisie ligt dat gedifferentieerder. Naast 

gebruikers is er sprake van participanten met specifieke expertise en worden 

delen van het beleid door participanten uitgevoerd.    

Vanuit de actieve informatieverwerving zal de gemeente zelf met relevante 

instellingen en bedrijven praten. Met de actoren die vanuit beide visies van 

belang zijn zullen gecombineerde gesprekken plaats vinden. Dat waarborgt de 

integraliteit en voorkomt dat eenzelfde instelling twee maal kort achter elkaar 

benaderd wordt. 

 

2. Participatiegraad. 

De keuze valt voor beide visies op informeren en raadplegen, afhankelijk van de 

fase van het planproces. Informeren ligt met name in de initiatieffase. Daarna is 

er sprake van raadplegen. Dat  houdt in meepraten en meedenken 

(gesprekspartner).  

Bij de ruimtelijke structuurvisie ligt het zwaartepunt van de participatie in de 

definitiefase. De participatie is dan gericht op het verzamelen van informatie, 

zaken waar mensen of instellingen tegen aan lopen, ideeën en standpunten.  

In de ontwerpfase is de gemeente wat meer aan zet om de verkregen input om 

te zetten in een ontwerpvisie. Dat ontwerp gaat vervolgens een officiële 

zienswijzeprocedure in, waarbij de wijze van participatie vastligt.  

Bij de maatschappelijke structuurvisie zal in de definitiefase de kennis en know 

how van de gemeentelijke medewerkers zelf benut worden. De participatie is 

intern gericht op het verzamelen van informatie, verbindingen leggen binnen het 

maatschappelijke beleid en de opgaven voor de komende jaren aan het licht 

brengen. De recente beleidsnota’s vormen hiertoe de basis. Dit leidt tot een 

uitgangspuntennotitie voor de visie. Het zwaartepunt van de participatie ligt 

vervolgens in de ontwerpfase. De participatie is dan gericht op het raadplegen 

van partners over de uitgangspunten, waarbij nadrukkelijk gevraagd wordt naar 
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ideeën, standpunten en (on)mogelijkheden. Het ontwerp, de conceptvisie, gaat 

vervolgens een officiële zienswijzeprocedure in, waarbij de wijze van participatie 

vastligt. 

 

De keuze voor het participatieniveau wordt bepaald door enerzijds de brede 

doelgroep en de diversiteit daarvan, anderzijds door de aard van de visies 

(gemeentebreed of zelfs breder, integraliteit in de afweging van alle belangen).  

Voor “zwaardere” vormen van participatie (adviseren of coproduceren) is de 

doelgroep te algemeen en te ruim. De visies vergen ook een integrale 

besluitvorming, buiten specifieke belangen om. Daar ligt een expliciete rol bij de 

gemeente. 

Bij het maken van de structuurvisies wordt met de meest direct betrokken 

actoren apart gesproken. Daarbij wordt de ruimte geboden voor het inbreng van 

eigen oplossingen en voorstellen. Dat komt dicht bij adviseren, maar omdat dit 

advies niet bindend is, valt het toch onder raadplegen. 

 

Een verdergaande vorm van participatie heeft overigens ook consequenties voor 

het tijdpad en het budget.  De huidige participatiegraad is in overeenstemming 

met het gekozen tijdpad en budget. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Wet ruimtelijke ordening schrijft gemeentes voor om voor het gehele 

grondgebied een ruimtelijke structuurvisie vast te stellen. In verband met de 

opstelling van de Toekomstvisie 2025 is gewacht met uitvoering geven aan deze 

verplichting, tot na de vaststelling van genoemde visie op 3 december 2012. De 

opstelling van de Toekomstvisie is tevens aanleiding geweest om te besluiten om 

een maatschappelijke structuurvisie op te stellen. 

 

 1.c Samenhang beleidsvelden 

Zowel de ruimtelijke als de maatschappelijke structuurvisie raken bijna alle 

beleidsterreinen. Tussen genoemde plannen onderling zijn dan ook raakvlakken, 

met name op het gebied waarbij maatschappelijke ontwikkelingen ruimtelijke 

consequenties hebben. De visies worden dan ook parallel aan elkaar en in 

onderling overleg ontwikkeld. 
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2 Beoogd effect 

Het betrekken van burgers en instellingen bij de planvorming voor de ruimtelijke en 

maatschappelijke structuurvisie. 

 

3 Argumenten 

1.1 & 2.1 Het IBO protocol is van toepassing. 

In de gemeentelijke inspraakverordening is vastgelegd dat de gemeente bij de 

voorbereiding van nieuw beleid gebruik maakt een protocol voor interactieve 

beleidsontwikkeling (IBO). Via het IBO protocol wordt verzekerd dat burgers en instellingen 

op een juiste wijze bij visie en beleidsvorming worden betrokken.  

 

1.2 & 2.2 Participatie draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de structuurvisie. 

het is van het grootste belang dat gemeentelijke beleid kan rekenen op begrip en steun uit 

de samenleving. Door het beleid in samenspraak met de burger te ontwikkelen kan het 

draagvlak ervoor worden vergroot. 

 

1.3 & 2.3 Met het gekozen participatieniveau kunnen de visies binnen de gestelde tijd en 

middelen worden gerealiseerd. 

Voor elke fase van het proces is een participatie niveau bepaald, welke varieert van 

informeren tot raadplegen. Vooral in de fases definitie en ontwerp is de inbreng van buiten 

de gemeente heel belangrijk om tot een goed product te komen. Daarvoor zijn binnen de 

aanpak ook tijd en middelen vrijgemaakt. Met het gekozen participatieniveau is nog 

mogelijk om voor de verkiezingen in 2014 de visies af te ronden en vast stellen. 

 

1.4 & 2.4 Het participatieniveau sluit aan bij de invloed die burgers en instellingen hebben 

op de besluitvorming. 

De structuurvisies zijn zelfbindend voor de gemeente. Daarvoor heeft ze de kennis en 

expertise nodig van de maatschappij, maar moet de gemeente een duidelijke, eigen keuze 

maken. Daarnaast zijn de structuurvisies vooral indirect van invloed op anderen. Concrete 

besluiten en uitvoeringskeuzes volgen later.   
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 & 2.1 Duidelijkheid rol participanten. 

In het IBO-protocol is soms onduidelijkheid over de rol van de deelnemers. Ondanks dat in 

elk niveau van participatie de deelnemers feitelijk, op basis van hun expertise en kennis, 

adviseur zijn, is daarmee het niveau nog niet ‘adviseren’. Het participatieniveau ‘adviseren’ 

veronderstelt dat de inbreng als leidend voor de besluitvorming wordt gezien en dat is voor 

de structuurvisies niet de intentie. het is dus belangrijk om vooraf geen irreële 

verwachtingen te creëren door helder te communiceren over de rol van de participanten. 

 

1.2 & 2.2 Het abstractieniveau van de structuurvisies is soms moeilijk bespreekbaar. 

Net als bij de toekomstvisie is het belangrijk om niet op het niveau van de ‘botsveilige 

lantarenpaal’ over de toekomst van Leiderdorp te spreken. In het participatieproces is het 

daarom belangrijk om het gesprek op het juiste abstractieniveau te houden zodat geen 

teleurstelling ontstaat over de wijze waarop is omgegaan met de inbreng. 

  
5 Duurzaamheid 

In beide structuurvisies - vooral de ruimtelijke - wordt aandacht besteed aan 

duurzaamheid. In de participatie is alle ruimte voor burgers en instellingen om hun ideeën 

voor een duurzame toekomst in te brengen. 

 

6 Communicatie en participatie 

Zie plannen van aanpak met IBO voorstellen. 

7 Kosten, baten en dekking 

Voor het opstellen van de structuurvisies is geld beschikbaar; de IBO trajecten zoals 

voorgesteld voor beide visies zullen binnen die budgetten worden gerealiseerd. 

8 Evaluatie 

Evaluatie van de voorgestelde IBO trajecten is in principe pas goed mogelijk na afronding 

van de visievorming. Indien mocht blijken dat de gekozen trajecten niet voldoen, zal op 

basis van tussentijdse constateringen bijstelling plaats vinden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
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de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  1. Plan van aanpak RSV, d.d. december 2012; 

    2. Plan van aanpak MSV, d.d. januari 2013..  


