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ons kenmerk Z/16/030328/58164 
bijlage geen 
betreft reactie rapport Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke 

projecten 

Geachte leden van de Raad,

Op 7 april hebben wij het rapport "Burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke 

projecten in Leiderdorp" inclusief de aanbiedingsbrief van de Rekenkamer 

Leiderdorp ontvangen. ln deze brief geven wij graag een reactie op het rapport. We 

zullen eerst een algemene reactie op het onderzoek en de overall conclusies geven,

vervolgens op enkele specifieke conclusies reageren en tenslotte ingaan op de 

aanbeve¿ngen.

Algemene reactie op het onderzoek en overall conclusies 
Wij vinden het zinvol om regelmatig terug te kijken op onze handelswijze, die te 

evalueren en daar lessen voor de toekomst uit te trekken hoe we onszelf en onze 

werkwijzen kunnen verbeteren. Het is ook zeer zinvol om dit te doen op het gebied 

van burgerparticipatie. En zeker bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen.

Deze hebben immers groot effect op de leefomgeving van inwoners. Daarom 

waarderen we de bijdrage die de Rekenkamer hieraan in opdracht van de 

gemeenteraad levert. Het feit dat er onderzoek plaatsvindt, houdt ons scherp.

Wij vinden het prettig dat de onderzoekers constateren dat wij in de afgelopen 15 

jaar een flinke ontwikkeling hebben meegemaakt aangaande het toepassen van 

burgerbetrokkenheid bij grote ruimtelijke projecten en dat na 2008 de focus is 

komen te liggen op het creëren van draagvlak bij de uitvoering van ruimtelijke 
projecten. ln dat verband hadden wij het op prijs gesteld als er ook cases van na 

2008 waren onderzocht.

Kader 
De onderzoekers stellen op pagina 63: een eenduidig en strak normenkader om de 

cases aan te toetsen was niet mogelijk. De cases verschilden immers "van 

kenmerken en fase van ontwikkeling". Daarbij geldt dat het IBO-protocol pas vanaf 
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2002 van kracht is (dus voordat de ontwikkelingen van IKEA en IVIEAS starten). Tot 
2006 waren de gradaties:
v informeren 

raadplegen 
adviseren 
co-produceren 
meebeslissen 

Vanaf 2006 is raadplegen het eerste niveau.

Het IBO-protocol is strikt genomen alleen van toepassing op beleidsontwikkeling en 
niet voor (beleids)uitvoering. De projecten die zijn onderzocht zijn voorbeelden van 
de uitvoering van beleid. Ruimtelijke projecten hebben doorgaans tot doel om 
vastgesteld beleid te realiseren daaraan bij te dragen. Dit brengt met zich mee 
datjuist bij de beleidsontwikkeling nog veel ruimte is voor participatie en bij 
projecten meestal veel minder. De beleiclskeuzes zijn immer al daarvoor gemaakt 
en de kaders liggen meestal vast. in de praktijk wordt het protocol echter ook wel 
bij bepaalde ruimtelijke projecten toegepast.

Als tweede kader dat communicatie met de buitenwereld regelt, wordt Projectmatig 
Realiseren (PM genoemd. Dit kader geldt voor projecten. In elke fase van een 
project wordt bekeken of en zo ja welke communicatie en participatie van 
toepassing is. Na 2012 is IBO door ons geïntegreerd in PIVIR.

Werkwijze 
De onderzoekers stellen verder dat op basis van de referentieprojecten blijkt dat 
onze werkwijze niet sterk afwijkt dan die van andere gemeenten. Wel zijn naar 
aanleiding van de voorbeelden verbeteringen of ander benaderingen mogelijk. Het 
is prettig om te vernemen dat onze werkwijze niet sterk afwijkt en wij zullen de 
werkwijzen van de genoemde andere gemeenten bestuderen.

Wij merken wel op dat een zorgvuldig doorlopen participatietraject geen garantie is 
voor een door alle partijen gedragen resultaat. Wij constateren dat het veelal de 
tegenstelde belangen zijn die maken dat omwonenden en gemeente niet tot 
overeenstemming kunnen komen. Ook als het participatieproces van tevoren 
duidelijk afgekaderd is en helder aan de omwonenden is gecommuniceerd en de 
uitvoering zorgvuldig heeft plaatsgevonden, dan is dat nog geen garantie dat tot een 
voor alle partijen acceptabel plan wordt gekomen. Ondanks intensieve 
participatietrajecten ontmoeten de partijen elkaar dan uiteindelijk tot bij de rechter.

Reactie op specifieke conclusies 

Wij zijn het niet eens met de conclusie van de onderzoekers dat burgers geen 
mogelijkheid hebben gekregen om actief mee te denken of te beslissen over de 
invulling van Bospoort cq de komst van IKEA.Ook al lag de totstandkoming van het 
Stedenbouwkundig Plan W4 waarin ook expliciet de drie scenario's voor de invulling 
van Bospoort zijn benoemd in een pre-PMR periode, er is voor het opstellen van dit 
plan een uitvoerig en intensief communicatie- en participatietraject doorlopen. Per 
doelgroep is een eigen communicatie- en participatietraject gevolgd. De 
participatiegraad ging van informeren en raadplegen tot adviseren, er is aan 
verschillende doelgroepen gevraagd om tot voorstellen voor invulling te komen.
Daarmee heeft de participatie op planniveau voor het gebied plaatsgevonden en zijn 
daarna bij de uitvoering van het project IKEA de wettelijke inspraak procedures 
gevolgd.
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De onderzoekers concluderen dat 
de gemeente in de eerste fase geen afweging heeft gemaakt in welke mate 

burgerbetrokkenheid gewenst is.
in de eerste fase (die in 2005 werd afgesloten met exploitatieovereenkomst 

tussen gemeente en projectontwikkelaar) omwonenden niet zijn betrokken bij de 
planontwikkeling 

de exploitatieovereenkomst de mogelijkheden van beïnvloeding sterk 

hebben gereduceerd.
Het klopt dat burgers niet direct bij de planontwikkeling betrokken zijn geweest.

Wel moet worden opgemerkt dat de exploitatieovereenkomst paste binnen de 
randvoorwaarden die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

Zuid West (oktober 2003) heeft gesteld. Over dit bestemmingsplan (waarin de 
randvoorwaarden MEAS zijn opgenomen) is een hoorzitting geweest, waar 

omwonenden hun stem hebben laten horen. Bewoners waren dus wel bekend met 

wat er maximaal zou kunnen komen.

Reactie op de aanbevelingen 
Wij hechten waarde aan de aanbevelingen die door de onderzoekers zijn gedaan.

Wij gaan kort op de verschillende aanbevelingen in:

Creëer en inzichtelijk speelveld met heldere spelregels 
Wij onderschrijven het belang van helderheid over de rollen en spelregels vanaf het 
begin van het proces en de aanbeveling om de tijd te nemen om dit goed te 

organiseren. Wij zullen dit inbedden in de werkwijze Projectmatig Realiseren.

Betrek particuliere ontwikkelaars in een vroeg stadium bij' de organisatie 
van burgerbetrokkenheid 

Wij onderschrijven het belang om private partijen bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheden en hun rol. Wij doen dit ook nu al bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (recente voorbeelden daarvan zijn Cardea, Ranzijn, Driemaster). We 

vinden de aanbeveling om een standaard handelswijze te ontwikkelen sympathiek,

tegelijkertijd vinden wij het ook belangrijk om maatwerkafspraken te kunnen 
maken. We zullen de procedure van Houten bezien en daarna besluiten of we 

over gaan tot het hanteren en ontwikkelen van een standaard handelswijze.

0 Bezie nut en noodzaak van het IBO-protocol nogmaals 
Wij onderschrijven deze aanbeveling. Het lB0-protocol vinden wij ook moeilijk in de 
praktijk te hanteren. Wij zijn ook van mening dat PMR als werkwijze voldoende 
aanknopingspunten voor interactieve beleidsontwikkeling als ook voor interactieve 

beleidsuitvoering biedt. Wel is van belang dat (afweging van) participatie en 

communicatie consequent in alle fasen wordt meegenomen. Participatie moet een 

integraal onderdeel van het proces zijn. ln reactie op het onderzoek 
Burgerparticipatie van het bureau l&O hebben wij al in 2012 voorgesteld om 

burgerparticipatie onderdeel te laten zijn van PMR. De insteek daarbij was om de 

afweging te participeren en de (maximale) participatiegraad aan het begin van het 

project te maken en vast te leggen conform het IBO-protocol. Dat laatste gebeurt 
nog niet altijd consequent, vooral omdat het lBO-protocol als lastig te hanteren 

wordt ervaren. Het IBO-protocol is door u vastgesteld. Wij zijn dan ook erg 

benieuwd naar uw reactie over het IBO-protocol en de toepassing daarvan. Op dit 
moment evalueren wij de werkwijze PMR. Wij zijn voornemens participatie in de 
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verdere uitwerking van die evaluatie/doorontwikkeling van PlVlR mee te nemen,
waarbij de afweging te participeren, de participatiegraad en de actoren in ieder 
geval worden vastgelegd. Het lB0-protocol zou dan losgelaten kunnen worden.

Experimenteer met burgerbetrokkenheid en overheídsparticipatie 
Wij onderschrijven deze aanbeveling. De wereld om ons heen verandert en wij 
moeten en willen daarin mee veranderen. In de Ruimtelijke Structuurvisie gaan we 
er ook vanuit dat de gemeente niet alleen haar ambities kan realiseren en dat 
initiatieven van derden een belangrijke drager vormen voor de leefbaarheid en 
vitaliteit van Leiderdorp. De rol van de gemeente bij ruimtelijke 
ontwikkelingen/initiatieven is dan ook steeds meer inspireren, uitnodigen,
verbinden en begeleiden. Wij zijn ook daarom bezig met een organisatie 
ontwikkeltraject. daarbij horen ook andere en vernieuwende vormen van 
participatie. We willen in de komende jaren ruimte hiervoor geven en gaan 
experimenteren.

Voortgangsrapportage aan de raad 
Wij onderkennen het lange verloop van grote projecten en begrijpen de aanbeveling 
om op vaste momenten de raad over de voortgang te informeren. Op dit moment 
zijn de grote ruimtelijke projecten opgenomen in de GIG. Over deze projecten wordt 
tweemaal perjaar gerapporteerd: tijdens de rapportage GIG en 
voortgangsrapportage GIG. Wij merken dat deze rapportage helder is en zeer wordt 
gewaardeerd. Daarnaast doen wij over relevante tussentijdse ontwikkelingen 
regelmatig mededelingen in de raadsvergadering dan wel informeren wij u 
schriftelijk daarover. Wij vinden dit een prettige en efficiënte wijze. Tegelijkertijd 
staan wij open voor uw wensen en/of suggesties en gaan daarover graag met u in 
gesprek.

Vragen 
Wij gaan er vanuit dat onze reactie op de conclusies en aanbevelingen van het 
rapport helder is. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan 
kunt contact opnemen met Joke Boot, coördinator cluster Ruimte. Zij is van 
maandag donderdag per e-mail via jboot@leiderdorp.nl of telefonisch via 
5454 857 bereikbaar.

Hoogachtend, eg 

burgemeester en fwethouders,

Mse retaris urge eester 


