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Agendapunt 6.01: Procesvoorstel: participatie omgevingsplan Zonderwijk.
In het procesvoorstel is in fase 4: Wettelijk procedure opgenomen citeer:
'...Betrokkenen kunnen in deze fase zienswijzen indienen en desgewenst gebruik maken
van het spreekrecht tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering. Betrokkenen houden 
we op de hoogte van het verloop van de procedure.'

Agendapunt 6.02: Actualisatie Reglement van Orde en overige regelingen van de raad.
In de adviesnota is onder argumenten 2.5 A en B opgenomen citeer: ’...De keuze die nu
aan u voorligt is of het RvO in lijn met de praktijk wordt gebracht, zodat insprekers ook 
kunnen inspreken over een bestemmingsplan (of ander besluit waartegen bezwaar of 
beroep open staat). Dit is keuze A.
Of u kiest voor keuze B, in dat geval wordt het RvO op dit punt niet gewijzigd, en staat 
het spreekrecht niet meer open voor de hiervoor beschreven onderwerpen. Zie artikel 22 
lid 4 onder c van het B RvO 2022.

Met de vraag of hier al vooruit gesorteerd is op RvO wordt bedoeld dat in het 
participatievoorstel expliciet is aangegeven dat indien gewenst tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering gebruik gemaakt kan worden van het spreekrecht. 
Dit zou gezien kunnen worden dat in de RvO de keuze A dan voor de hand liggend is.

Zo niet dan graag uitleg hoe bij vaststelling van het procesvoorstel met de 1e gele 
arcering omgegaan wordt indien bij RvO keuze B wordt vastgesteld?

Antwoord:
Het gestelde in het procesvoorstel participatie omgevingsplan Zonderwijk dat desgewenst 
gebruik kan worden gemaakt van het spreekrecht tijdens de oordeelsvormende 
raadsvergadering, was gebaseerd op de huidige werkwijze. Er was dus nog niet vooruit 
gesorteerd op het RvO zoals dat in agendapunt 6.02 voorligt. De keuze die uw raad 
hieromtrent maakt, zullen wij volgen.


