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Geachte heer Doorenbosch,

Op 9 januari zorg stuurde u het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Gooise Meren

een brief over de inzet van de leefbaarheidsmonitor/Leefbaarheids Effect Rapportage (LER)

Wij hebben naar aanleiding van uw brief onderzocht in hoeverre de inzet van de door u genoemde tool

van toegevoegde lvaarde is voor het Componistenkwartier. U benoemt in uw brief het voorbeeld uit de

wijk Bezuidenhout in Den Haag. Wi1 hebben contact gezocht met de gemeente Den Haag en dhr. A.

Dullemond van het bedrijf Strategis B.V. is bij ons langsgekomen om de LER te presenteren.

U roept in uw brief op om de LER in te zetten als middel om het gesprektussen diverse stakeholders

vorm te geven. U beschrijft de tool als een'level of playing field'. U hoopt dat de tool de kans geeft om

eengesprektevoeren,opbasisvangedeeldeuitgangspunteneneenduidelijktotaaloverzicht Wij

waarderen detijd en moeite die u heeft gestoken in het uitzoeken van de werkwijze in Den Haag en het

feit dat u uw hulp aanbiedt om het verdere proces te faciliteren.

We hebben goed nagedacht over de inzet van de LER om de invloed van het project BORgronden op de

leefbaarheid in het componistenkwartier inzichtelijkte maken. We hebben StrateGis B.V. kritische

vragen gesteld wat betreÉt functionaliteiten en uitgangspunten van de LER. Onze conclusie is dat de

inzet van de LER inderdaad kan bijdragen aan het gesprek over de invloeden van het project

BORgronden op de bestaande wijk het Componistenkwartier. We hebben als college besloten om deze

inzet financieel,mogelijk te maken. Ook gaan we aan de slag met een tweede pilot voor de tool,

betreffende het onderzoeken van voorzieningenniveau in Muiden.

Dit betekent dat we op korte termijn met StrateGis B.V. om tafel gaan. We verwachten dat veel tijd

gaat zitten in het bouwen van deze basis voor de tool. Omdat we de voortgang van het project

BORgronden niet willen aantasten en het feit dat de inzet van de tool het beste tot zijn recht komt in de

beginfase van een project, voor de start van de bestemmingsplanprocedure, hebben we tot medio

augustus de tijd om de pilot uit te voeren. De tool valt of staat met consensus over de criteria en

normen die onderdeel uitmaken van de tool, evenals de visualisatie van uitkomsten. ln cocreatie gaan

we samen met u procesafspraken en spelregels maken. We houden er in deze afspraken rekening mee

dat de uitkomst'agree to disagree'ook het eindpunt van de pilot kan zijn.
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om met ons aan de slag te gaan met de LER. Hiervoor ontvan de korteWe nodigen u graag uit

termijn een uitnodiging

Met vriendelijke g

U//
G. Hendriks,

Wethouder
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