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Antwoorden op vragen raadsinformatiebijeenkomst participatiebeleid
1564601/1564604

Geachte raadsleden,
Beantwoording openstaande vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst
van 11 januari 2022 met betrekking tot het participatiebeleid.
Tijdens de raadsinformatieavond van 11 januari 2022 over het participatiebeleid zijn er
een aantal vragen gesteld waarop schriftelijk zou worden gereageerd.
Het betrof de volgende vragen.
Dhr. van Dooren
1 In welke fase pas je participatie toe bij de omgevingswet.
Het hoofddoel van participatie is om een initiatief of plan beter te maken door andere
belanghebbenden of stakeholders te betrekken bij de idee- en planvorming. Dit helpt
tegelijkertijd om het draagvlak voor een initiatief te vergroten. Participatie zit dus aan de
voorkant van het proces. Er is eigenlijk ook geen vast startmoment te bepalen. Het blijft
maatwerk en een onderdeel van het participatieplan dat onderdeel is van het vooraf
vastgestelde proces.
2 Wat is de status van een participatietraject.
Het niet of onzorgvuldig uitvoeren van een participatietraject kan afhankelijk van het
soort initiatief een weigeringsgrond zijn. Het is tegelijkertijd niet zo dat bij een goed
doorlopen participatieproces er ook consensus moet zijn over de uitkomst. De uitkomst
wordt wel meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.
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Dhr. Sijben
3 Is participatie iets wat vooraf gaat aan een initiatief waarbij de rol van de overheid
autoritair is?
Een initiatief van de autoritaire overheid gaat over de uitvoering van iets dat wettelijk is
vastgelegd. In een dergelijk initiatief zit geen participatietraject maar is er uitsluitend de
mogelijkheid van zienswijze bezwaar en beroep. Zo gaat bijvoorbeeld het sluiten van een
onbewoonbaar verklaard pand niet participatief maar kan de eigenaar wel een zienswijze
indienen of in beroep gaan.

Afdelingshoofd Concernstaf.
Geraldine Stroux
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