
Technische vragen D66 inzake Vaststellen Procesvoorstel: 
participatie omgevingsplan Zonderwijk.
N.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 24 mei 
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering 14 juni

Hierbij de vragen van D66 op schrift, zoals gevraagd tijdens de raadsvergadering
gisteren.

1. Het idee is om het omgevingsplan wijk voor wijk op te stellen. Wij zijn enthousiast 
over deze stapsgewijze aanpak. Door na elke stap te evalueren en verbeteren, leren 
we steeds beter te participeren. De evaluatiestap is in dit voorstel alleen nog niet 
opgenomen in het proces. Is de wethouder bereid om dit toe te voegen?

2. In het voorstel doen we een proefproject met Zonderwijk. Zoals ook bleek uit de 
bijdrage van Dhr. Couwenberg kan het goed zijn dat de eerste keer niet alles direct 
goed gaat. Zonderwijk profiteert immers nog niet van alle lessen die we de komende 
periode opdoen. Is er een mogelijkheid om de geleerde lessen later alsnog in 
Zonderwijk toe te passen om eventuele zaken die niet zo goed gingen te repareren?

3. Het participatieproces is opgeknipt in drie fasen met daarna de wettelijke procedure. 
Bij de eerste twee fasen vindt geen actieve participatie plaats, omdat deze fasen te 
technisch van aard zijn. Wat ons betreft een begrijpelijk en verstandig voorstel, míts 
dit de ruimte voor participatie in fase 3 op geen enkele manier beperkt. Kan de 
wethouder dat bevestigen?

4. In de derde fase vindt de daadwerkelijke participatie plaats. We juichen de ambitie 
toe om belanghebbenden niet alleen te raadplegen, maar ze ook mee te laten 
werken. Hoe dit proces eruit komt te zien, wordt later uitgewerkt. Komt deze 
uitwerking nog terug in de raad?

5. Participatie betekent dat onze inwoners en organisaties kunnen meedenken over te 
maken keuzes. In een strategisch keuzedocument worden de keuzes uiteindelijk 
voorgelegd aan de raad. Maar er is in drievoud vermeld dat we geen 
beleidswijzigingen gaan doorvoeren. Dit lijkt tegenstrijdig en daar is vast een logische 
verklaring voor. Kan de wethouder dit toelichten?

Antwoord:

D66

1. Het idee is om het omgevingsplan wijk voor wijk op te stellen. Wij zijn enthousiast 
over deze stapsgewijze aanpak. Door na elke stap te evalueren en verbeteren, leren 
we steeds beter te participeren. De evaluatiestap is in dit voorstel alleen nog niet 
opgenomen in het proces. Is de wethouder bereid om dit toe te voegen?

Ja, zeker! Het is inderdaad juist de bedoeling om te leren van het proces van het 
opstellen van het omgevingsplan Zonderwijk, zodat het proces bij toekomstige 
omgevingsplannen nog beter wordt doorlopen. Het procesvoorstel is hierop aangepast, 
door dit als uitgangspunt (paragraaf 4) op te nemen.



2. In het voorstel doen we een proefproject met Zonderwijk. Zoals ook bleek uit de 
bijdrage van Dhr. Couwenberg kan het goed zijn dat de eerste keer niet alles direct 
goed gaat. Zonderwijk profiteert immers nog niet van alle lessen die we de komende 
periode opdoen. Is er een mogelijkheid om de geleerde lessen later alsnog in 
Zonderwijk toe te passen om eventuele zaken die niet zo goed gingen te repareren?

In principe is het zo dat het proces voor een omgevingsplan voor Zonderwijk eenmaal 
doorlopen wordt tot het moment van vaststellen van het omgevingsplan door uw raad. 
Mocht bij de vaststelling blijken dat er echt zaken niet goed zijn gegaan, dan is het aan 
uw raad om hierover te oordelen dat het proces nog een keer doorlopen moet worden. 
Voor toekomstige aanpassingen aan het omgevingsplan kunnen we de geleerde lessen 
natuurlijk meenemen.

3. Het participatieproces is opgeknipt in drie fasen met daarna de wettelijke procedure. 
Bij de eerste twee fasen vindt geen actieve participatie plaats, omdat deze fasen te 
technisch van aard zijn. Wat ons betreft een begrijpelijk en verstandig voorstel, míts 
dit de ruimte voor participatie in fase 3 op geen enkele manier beperkt. Kan de 
wethouder dat bevestigen?

Ja, dat kan bevestigd worden.

4. In de derde fase vindt de daadwerkelijke participatie plaats. We juichen de ambitie 
toe om belanghebbenden niet alleen te raadplegen, maar ze ook mee te laten 
werken. Hoe dit proces eruit komt te zien, wordt later uitgewerkt. Komt deze 
uitwerking nog terug in de raad?

Indien gewenst kunnen we deze uitwerking ter informatie aan uw raad toesturen.

5. Participatie betekent dat onze inwoners en organisaties kunnen meedenken over te 
maken keuzes. In een strategisch keuzedocument worden de keuzes uiteindelijk 
voorgelegd aan de raad. Maar er is in drievoud vermeld dat we geen 
beleidswijzigingen gaan doorvoeren. Dit lijkt tegenstrijdig en daar is vast een logische 
verklaring voor. Kan de wethouder dit toelichten?

Met 'geen beleidswijzigingen' bedoelen we dat we het bestaande vastgestelde beleid 
zoveel mogelijk overzetten in het omgevingsplan. Er komen echter nog niet gemaakte 
keuzes bij. Zo zijn er nu veel zaken geregeld op rijksniveau, waar vanuit de gemeente 
geen beleid over is geformuleerd. In de omgevingsplannen krijgen de gemeenten straks 
meer mogelijkheden om hier binnen een bandbreedte nader invulling aan te geven. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de keuze voor het opnemen van normen voor geluid of geur. Of 
het vergunningplichtig of juist vergunningsvrij maken van omgevingsplanactiviteiten.
Juist over deze strategische keuzen, waar nog geen beleid voor is vastgesteld, willen we 
de keuzes voorleggen.


