Technische vragen van SENIOREN VELDHOVEN inzake Tijdelijke kaders
participatie ruimtelijke ontwikkelingen d.d. 29 juni 2021
t.b.v. agendapunt 9.03 besluitvormende raadsvergadering 13 juli 2021
VRAGEN:
1. Graag horen wij van u wat er verandert als wij als gemeente raad dit voorstel
goedkeuren?
Graag geen wollige taal maar graag naast elkaar hoe het nu is en hoe het zal
worden.
Citaat: Als de complexiteit groter is en de verwachte impact hoger, passen we de
methode factor-C
(stakeholdersanalyse) toe. Blz. 5 (https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/factorc/artikel-factor-c)
2. Is er een team dat al is ingewerkt om deze 5 pijlers (stappen) te kunnen
uitvoeren?
3. En waarom is er voor deze methode factor C gekozen?

ANTWOORDEN:
1. Op dit moment liggen er geen afspraken vast over het organiseren van
participatie bij ruimtelijke initiatieven. De tijdelijke kaders leggen wel afspraken
vast.
Over
Rol gemeente bij
initiatieven met veel
impact

Nu:
Er ligt vooraf niets vast over rol
gemeente en initiatiefnemer.

Rol gemeente ten
opzichte van
initiatief

Vooral toetsen. Maatwerk is niet
benoemd.

Informeren
omgeving en raad

Er zijn nu geen afspraken.
De raad ontvangt geen
bewonersbrieven.
Informatie op website over
initiatieven ontbreekt of is beperkt.

Participatieplan

Er zijn nu geen afspraken.

Omgevingsdialoog

In overleg met initiatiefnemer: niet

Kaders:
Gemeente heeft regie en controle
op het participatieproces bij hoge
impact initiatieven.
Bij lage impact initiatieven
ondersteunt de gemeente het
participatieproces met sjablonen
en advies.
Rol van gemeente sluit aan op
initiatief (complex/impact). Bij lage
impact initiatieven toetst de
gemeente het verzoek, of begeleidt
het als het initiatief complex is
(verzoek begeleiden).
Bij hogere impact initiatieven
begeleidt de gemeente het proces
(bemiddelen) of is een schakel
tussen verzoeker en omgeving
(proces begeleiden).
De gemeente informeert
belanghebbenden, inwoners en
raad over initiatieven met hoge
impact met bewonersbrieven en op
de website.
Het college informeert de raad
over principebesluiten met
motivatie, en publiceert dit op de
website.
Voor initiatieven die complex zijn
of met hoge impact stellen we een
participatieplan op.
Bij hoge impact informeren we de
raad over het participatieplan.
Verslag omgevingsdialoog wordt

verplicht en vormvrij.
Beloning burenakkoord in vorm
van korting op leges.

indieningsvereiste bij
principeverzoek.

2. De communicatieadviseurs zijn – op verschillende niveaus - getraind in de Factor
C methode. Dit jaar is weer een training gepland. Vanwege de nieuwe kaders
nemen mogelijk meer collega’s deel aan deze training.
Voor het kader participatie-aanpak is met name het onderdeel omgevingsanalyse
binnen de Factor-C relevant.
3. Factor C is een beproefde methode die met name geschikt is voor een
omgevingsbewuste aanpak. “Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en
programma’s waar omgevingsgericht en opgavegericht gewerkt wordt.”
[CommunicatieRijk]. De basis is dat je stakeholders in beeld brengt, inschat wat
hun gevoel is bij een initiatief/ontwikkeling, en hun rol bepaalt (meeweten,
meedenken, meewerken, meebepalen).
Deze methode is uitgangspunt bij veel participatie-strategieën/-plannen. Door
hiermee te werken, ervaren we de bruikbaarheid ervan.

