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Nominatie Aan de slag Trofee 
 

Gemeente Leidschendam-Voorburg | Leren door doen 
van omgevingsvisie, omgevingsplan tot digitale vergunningverlening 
 
Kernpunten: 

• Aanpak  

• Samenwerking 

• Inhoud 

• Digitale dienstverlening 

 

Aanpak 

De gemeente is op drie vlakken in de geest van de wet aan de slag gegaan: 

• De  interne dienstverlening via de één loket gedachte.  

•  De digitale dienstverlening via een kaartviewer die direct toegang biedt tot relevante 

beleidsstukken en (omgevings)plannen.  

• Door (toekomstige) initiatiefnemers direct te betrekken bij gebiedsontwikkeling van de Klein 

Plaspoelpolder. De bijzondere aanpak door middel van spelregelkaarten geeft dit project een 

bijzonder karakter. Hiermee worden duurzame thema’s als aardgasvrij bouwen, groene daken, 

zonnepanelen en elektrische laadpalen goed vormgegeven. Ook de (toekomstige)bewoners 

worden in elke stap betrokken. 

 

Samenwerking  

De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van haar processen. Zij 

doet dit in samenwerking met ketenpartners en partijen die bij de fysieke opgaven betrokken zijn, 

zoals inwoners, ondernemers en scholen. Dit heeft een enorm leereffect voor de organisatie van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg, haar partners in de ontwikkeling van de verschillende 

deelgebieden en de inwoners en omwonenden. Deze aanpak komt het tempo van de gebieds- en 

vastgoedontwikkeling ten goede.  

 

Inhoud 

Met interne en externe ketenpartners zijn processen in ketensamenhang eenvoudiger gemaakt. 

Daardoor is men intern al toegerust op de één loket gedachte van de wet. Het interne proces en de 

afstemming met de keten is zo slim ingericht dat binnen de wettelijke termijn van acht weken een 

antwoord op vergunningsaanvragen kan worden gegeven. Als bijvangst kan het MT haar workload 

hier uit destilleren, waardoor geen aparte rapportage meer nodig is. 

 

Binnen de gebiedsontwikkeling Klein Plaspoelpolder is een mooi evenwicht gevonden tussen 

beschermen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Binnen de digitale dienstverlening is voor 

evenementen bekeken welke beleid- APV- en planinformatie op de kaart herkenbaar kan worden 

aangegeven zodat snel duidelijk wordt of een activiteit op een 

bepaalde locatie mogelijk is. Er is goed nagedacht over hoe regels 

omschreven moeten worden zodat ze straks duidelijk op de kaart 

zichtbaar zijn.  
 

Digitale dienstverlening 

Op digitaal gebied is een kaartviewer ontwikkeld die zowel intern 

als extern in te zetten is. En waar lokaal beleid en 

omgevingsplannen op de kaart staan. De data zijn afkomstig van 

alle afdelingen en bestrijken ook meldingen openbare ruimte.   

 


