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Doel 
van het Participatieplatform

Het Participatieplatform behartigt de belangen van de (toekomstige) 
gebruikers van het gebied. Het platform organiseert met de gemeente 
en projectontwikkelaars de participatie voor de ontwikkeling van het 
Energiepark zodanig dat deze zo divers en inclusief mogelijk is.

Het participatieplatform zorgt ervoor dat de gebruikers van het gebied 
maximaal betrokken kunnen zijn bij de toekomst van het gebied. Zodat 
deze (toekomstige) gebruikers kunnen aangeven wat zij belangrijk 
vinden en onderdeel zijn van de ontwikkeling. En zodat we samen met 
gemeente en projectontwikkelaars daadwerkelijk de buurt maken. 

Samen maken we de buurt!



Bestuur
• Herma Geboers (voorzitter tot 1-1-’23)
• Corine Hendriks
• Annemiek Hogendorp
• Annemarie Koopman
• Christiaan Ponsen
• Karel Sant
• Krijn Tabbers

Deelnemers
• Bewoners
• Ondernemers
• Kunstenaars en cultuurmakers
• Maatschappelijke organisaties
• Gebruikers van het gebied
• Wijkvereniging
• Toekomstige bewoners
• Wie verder wil

Wie
vormen het Participatieplatform?



Hoofdtaken 
van het Participatieplatform

1. Behartigt de belangen van alle gebruikers van het gebied.

2. Co-creëert op basis van wat de buurt inbrengt. 

3. Is gesprekspartner van de gemeente Leiden en van de ontwikkelaars/bouwers, 
geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft een controlerende functie op 
basis van het Ontwikkelplan Energiepark.

4. Organiseert participatietrajecten in samenwerking met gemeente en OCE.

5. Informeert en betrekt gebruikers van en deelnemers aan het gebied, via een 
nieuwsbrief, een informatieavond, participatiebijeenkomst en/of de website 
https://energieparkleiden.nl/.

https://energieparkleiden.nl/


Randvoorwaarden voor het platform
om zo goed als mogelijk te participeren
1. Bij de ontwikkeling van het gebied zijn het Ontwikkelplan en de Open normen 

uitgangspunt.
2. Het Participatieplatform is inclusief, alle stakeholders voelen zich vertegenwoordigd. 
3. Het Participatieplatform is vanaf het begin van het maken van plannen betrokken.
4. De participatie wordt van onderop georganiseerd. 
5. Het Participatieplatform is een organisch netwerk: deelnemers leveren een bijdrage op 

grond van hun kwaliteit en interesse. Hun bijdrage hoeft niet een constante/constant 
of steeds dezelfde te zijn.

6. Het Participatieplatform is vindbaar en herkenbaar. 
7. Het Participatieplatform initieert en faciliteert het participatieproces samen met 

gemeente en OCE.
8. Samen waar het kan (met gemeente en OCE), apart waar het moet.
9. Het Participatieplatform is actief gedurende de gehele ontwikkelperiode (8 tot 10 jaar).



De belangrijkste thema’s zijn:
• Groen & duurzaamheid
• Leefbaarheid en (sociale) veiligheid
• Wonen (verbinding en collectiviteit)
• Cultuur
• Bereikbaarheid

Thema’s en projecten
die het participatieplatform het belangrijkst vindt

CONCEPT (!)
deze thema’s moeten nog 

afgestemd worden met de 

deelnemers van het platform

De projecten hierbij zijn:
• Maatschappelijke opvang
• Gebied E
• Gebied J 
• Ontwikkeling van het park
• Ambachtsplein
• …
• …
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Participatieladder
en onze kijk hierop

• Deelnemers aan het Participatieplatform zijn erg betrokken, maar 
hun (tijds)investering is beperkt.

• Soms is er eigen planvorming, soms sprake van co-creatie en soms 
is informeren voldoende.

• Participeren gaat twee kanten op: 
• gemeente/OCE participeren in het platform* én
• het platform participeert in gemeente/OCE.

• De plek op de participatieladder verschilt per thema en project.

• Deelnemers aan het platform kiezen 
welke thema’s en projecten het belangrijkst zijn.

*Zie de gemeentelijke verordening over participatie.



Bij de belangrijkste thema’s werkt het 
platform met behulp van de 
‘beleidsachtbaan’.

De bovenste cirkel is planvorming.*
(daar waar planvorming wordt gestart, wordt begonnen met ophalen)

De onderste cirkel is uitvoering.

In het midden bepaal je telkens de 
richting (welke cirkel je oppakt).

De beleidsacht
om zo goed als mogelijk te participeren

ophalen
1

uitwerken
+ toevoegen

2

formuleren
voorstel

3

plussen en
minnen

4

terug-
leggen

5

richting 
bepalen

concreet
maken

6

uitvoeren
voorstel

7

evalueren
8

*Planvorming kan gestart worden door gemeente/OCE of het Participatieplatform.



BESTUUR

project a project b project c project d

voorzitter

bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid

portefeuille
houder

project
groep

samen met 
deelnemers 

van het 
platform die 

willen

Vorm van onze organisatie
om zo goed als mogelijk te participeren

Er kan ook 
gewerkt 

worden als 
duo



Verhouding met de gemeente en OCE 
om zo goed als mogelijk te participeren

(1) Eens in de twee maanden sluiten de programmamanagers van 
de gemeente en OCE aan bij het bestuur van het 
Participatieplatform.

(2) Er vindt periodiek overleg plaats tussen Participatieplatform, 
verantwoordelijke directeuren en de wethouder.

(3) De gemeente en OCE houden rekening met de thema’s en 
projecten die het platform als ‘belangrijk’ heeft bestempeld.

(4) De gemeente en OCE maken verbinding met de projecten van 
het Participatieplatform en sluiten hierbij aan.

(5) De gemeente en OCE houden rekening met het 
Participatieplatform (en informeert haar proactief) als er 
ingrijpende besluiten worden genomen, ook als die buiten de 
gekozen thema’s of projecten vallen.



Praktisch
• Ondersteunen en faciliteren van het participatieproces. Participatie is echt een vak.  
• Vergaderruimte voor het bestuur.
• Financiële ondersteuning voor het organiseren van bijeenkomsten voor deelnemers van het platform en projectgroepen
• Medewerker ter ondersteuning 

• specifieke rol omschrijving is te vinden in het document Bestuursondersteuning Participatieplatform
• Onafhankelijk, ten dienste van en gekozen door het platform voor 12 uur in de week (0,33 FTE).
• Faciliteiten en werkplek voor de medewerker.

• Vacatiegelden en vrijwilligersvergoedingen aan het bestuur 
• Juridische ondersteuning
Bestuurlijk
• Waar nodig aanpassing van procedures. Begrip van de gemeente en OCE dat we allemaal vrijwilligers zijn. Dit betekent 

onder andere dat het Participatieplatform ruim op tijd wordt betrokken, dat er voldoende tijd is voor het bestuur om de 
deelnemers te raadplegen, en geen overleggen tijdens kantooruren.

• Overeenkomst of een raadsbesluit als zekerheid. Hierin zijn de uitgangspunten 
en het doel van het platform bekrachtigd. 

• Jaarlijks overleg met de wethouder (en mogelijkheid tot escalatie met de wethouder).

Wat heeft het platform nodig
om zo goed als mogelijk te participeren? 

Zie ook het document: 
Bestuursondersteuning

Participatieplatform 
Energiepark Leiden



Het Participatieplatform als Stichting
puur voor financiering en als entiteit

• Naam: Stichting Participatieplatform Energiepark..
• Stichting heeft een formeel bestuur van ten minste 3 personen.
• voorzitter, secretaris, penningmeester.
• daarnaast zijn er bestuursleden die portefeuillehouders zijn bij projecten.

• Stichting legt verantwoording af aan de deelnemers van het Energiepark.
• Bijvoorbeeld bij een jaarlijkse bijeenkomst.



BESTUUR VAN DE 
STICHTING

(ten minste drie personen)

Overzichtsplaat

BESTUUR
voorzitter

bestuurslid bestuurslidbestuurslid bestuurslid

penningmeester secretaris

project a project b project c project d

maandelijks
overleg

om de maand
overleg met 

gemeente / OCE

DEELNEMERS

bewoners

toekomstige 
bewoners

ondernemers

wijkvereniging

gebruikers van 
het gebied

geregeld bijeenkomsten 
met deelnemers

ONDERSTEUNING
(ten dienste van 

stichting)

medewerker
(12 uur pw)

jaarlijks
met wethouder



Bijlage (Open normen)

Groen en duurzaam

1. Het Energiepark vormt samen met het Marepark, het Ambachtsplein en het Huigpark één groet stadspark, 
een ‘groene long’ en een ‘oase van rust’ in de noordelijke binnenstad (zoals het Plantsoen in de zuidelijke 
binnenstad). 

2. Het groene karakter van de wijk wordt versterkt, biodiversiteit vergroot en fauna en flora beschermd. Het 
Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark bepaalt de ontwikkeling van het ‘groen’ in de wijk. 

3. De wijk wordt klimaat adaptief en verharding van de ondergrond tot een minimum beperkt om het 
waterbergend vermogen van het gebied te maximaliseren.

4. De gebiedsontwikkeling vindt klimaat – en energie-neutraal plaats.



Bijlage (Open normen)
Leefbaarheid en sociale veiligheid
1. Economisch activiteiten, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot geluidsniveaus die wettelijke 

geluidslimieten te boven gaan, zowel in de wijk als in de omliggende woonbuurten.
2. Voorzieningen in het Energiepark en omgeving komen de leefbaarheid in de wijk en de omliggende woonbuurten 

ten goede (denk aan scholen, buurtwinkels en sociale voorzieningen).
3. De Binnenvest en de mensen die er worden opgevangen verdienen een prettig thuis in de wijk. Sociale veiligheid 

in de wijk en de omliggende woonbuurten komt zowel hen als de overige bewoners ten goede.
4. Wij streven naar een wijk waar bewoners elkaar kennen en steunen.

Cultuur, horeca en economie 
1. Culturele activiteiten en horeca zijn altijd ondergeschikt en ondersteunend aan de woon- en parkfuncties van de 

wijk.
2. In de wijk wordt ruimte ingeruimd voor (bijzondere) buurtwinkels en (sociale en zorg-) voorzieningen ten behoeve 

van de bewoners en die van de omliggende wijken. 
3. Economisch baten uit culturele, horeca en andere activiteiten komen ten goede aan Leiden en vloeien niet weg 

naar elders.



Bijlage (Open normen)

Wonen

1. Woningen en appartementen worden ontwikkeld in harmonie met de stadsnatuur in het Energiepark, 
Ambachtsplein en Huigpark. 

2. Ruimtelijke concentratie van één doelgroep of woningcategorie wordt vermeden.

3. Het historisch stadsgezicht wordt niet aangetast, bijvoorbeeld door hoogbouw.

4. De nieuwe woonbuurt biedt ruimte voor diverse doelgroepen en leef- en woonvormen. Hierbij hebben drie 
doelgroepen voorrang: Leidse starters, Leidse 55-plussers die willen verhuizen naar een kleinere woning, 
en Leidenaren die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar onvoldoende financiële armslag 
hebben om op de huidige woningmarkt een woning te kopen.

5. Nieuwe bewoners krijgen voldoende inspraak in het ontwerp en bouw van hun grondgebonden 
woonhuizen en appartementen, bijvoorbeeld op basis van particulier of collectief opdrachtgeverschap.

6. De nieuwe woonbuurt sluit aan op het stedenbouwkundige ontwerp van Nieuw Leyden om een 
stedenbouwkundige verbinding te leggen tussen de woonbuurten ten noorden van de Maresingel en die in 
Noordvest en Maredorp.



Bijlage (Open normen)
Bereikbaarheid en parkeren
1. Economische activiteiten in de wijk, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot parkeeroverlast van auto’s 

en fietsen, in de wijk zelf en in de omliggende woonbuurten.
2. De wijk en elk afzonderlijk te realiseren project daarbinnen kennen een innovatief mobiliteitsprogramma, waarbij 

autogebruik en/of bezit wordt gereduceerd.
3. Auto’s in de wijk worden uit het zicht geparkeerd.
4. Economische activiteiten in de wijk, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot een verhoging van de 

verkeersdruk op de Langegracht en in de omliggende woonbuurten.

Gezondheid
1. In de wijk kunnen kinderen (van 0-100 jaar) buiten spelen, zowel in het park als op straat. Volwassenen kunnen er 

zich ontspannen door te wandelen, te zitten, te tuinieren en te sporten.
2. De wijk bevordert gezond bewegen: lopen en fietsen wordt aangemoedigd, terwijl het bezit van auto’s juist wordt 

ontmoedigd.
3. De wijk biedt aanbod voor zorgvoorzieningen voor bewoners en die van omliggende woonbuurten.


