
 

Motie: Participatie goed geregeld 
 
Constaterend :  

Dat de gemeente in de omgevingswet slechts de opdracht heeft om de minimaal noodzakelijke 
processen en werkwijzen voor participatie bij initiatieven in te richten. Dat blijkt ook uit de visie in 
het stuk  ‘participatie-en communicatieplan omgevingsvisie ’ (p11) ,waarbij participatie an sich geen 
doel mag zijn en alleen van toepassing daar waar het een toegevoegde waarde heeft.  
Dat participatie mogelijkheden in de omgevingswet niet tot de gewenste toegankelijkheid zullen 
leiden zoals de wetgever beoogt. Hierdoor zullen groepen burgers die al niet meekunnen in de 
samenleving, verder op afstand komen te staan.  
Dat uit de motie Nooren (11 februari 2020, 1e kamer) de plicht ontstaat voor gemeenten om , liefst 
voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, participatiebeleid vast te stellen. Daarin wordt 
vastgelegd hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden.  
Dat Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) voornemens heeft om lokaal beleid te verplichten 
ten aanzien van participatie in de omgevingswet.  
Dat een wet in de maak is die participatieverordening verplicht stelt, maar deze later van kracht is 
dan  de omgevingswet.  
 
Overwegend :  

Dat Participatie één van de belangrijke aspecten is van de Omgevingswet. 

Dat door de inspraak aan de voorkant te regelen de burgers zeggenschap krijgen , en zo invloed 
kunnen uitoefenen op hun leefomgeving.  

Dat groepen burgers die moeilijk bereikbaar zijn of minder zelfredzaam zijn door vaststellen van het 
participatiebeleid extra aandacht zullen krijgen. 

Dat zonder een participatiebeleid het risico bestaat dat veel geschilpunten onnodig aan de 
rechtspraak worden voorgelegd. 

 
Draagt het college op :  
1. Om het participatiebeleid  t a v participatie vast te stellen voor de inwerkingtreding van de 

omgevingswet in 1 januari 2022 
2. In het beleid tenminste opneemt hoe participatie wordt vormgegeven en de daarbij behorende 

eisen formuleert. 
3. Dat de pioniersgroep daarbij adviserend is v.w.b. het voorstel van het college, voor het college 

haar voorstel naar de raad stuurt. 
4. Het College van B&W moet aan de Raad laten weten op welke wijze zij uitvoering  

gaat geven aan lokaal participatiebeleid, en binnen welke termijn zij dat denkt te kunnen doen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

Douwe van der Wal en  Sophia Jeddaoui 

 Stichtse Vecht 


