
Raadsinstrumenten



Casus: Zogwetering

Stand van zaken:
1. Vestiging voorkeursrecht door raad – januari 2019
2. Startnotitie vastgesteld door college – maart 2019

- schets van het proces met tijdplanning
- aanloop naar Nota van uitgangspunten – Raad 1e kw 2020
- creatieve vormen van participatie; pilot (?) Omgevingswet
- ter kennisname naar de raad  geen reactie van de raad

Vraag: Hoe typeren jullie deze gebiedsontwikkeling op schaal van 1 tot 10; 
waarbij 1 = mineure ontwikkeling  en 10 = Majeure ontwikkeling





Casus Zogwetering – rol van de raad

• Opties voor rol van de raad:
1. Afwachten tot college met Nota van Uitgangspunten komt.
2. Startnotitie laten vaststellen door de Raad
3. Peiling vragen over de Startnotitie.
4. Informatieve commissie over Startnotitie een aanloop naar Nota 

van Uitgangspunten



Casus Toekomstvisie Scheendijk

• Stand van Zaken:
• Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen van meerdere overheden
• deelproject “Toekomstvisie Kievietsbuurten” – Raad september 2018 en 

“Duurzame ontwikkeling van de Scheendijk – Raad ??
• Januari/februari 2019: Weekbrief en RIB over toekomstvisie en participatie

 Geen reactie van de raadsleden
• Oktober 2019: behandeling Toekomstvisie in commissie en raad

• Vraag: hoe waardeert u deze gebiedsontwikkeling op de schaal van 1 tot 10?



Casus Toekomstvisie Scheendijk

• Opties voor de raad:
1. Afwachten: informeren is voldoende
Dat is wat er feitelijk is gebeurd. Mijn verwachting: dat is prima!
2. Vragen om Nota van Uitgangspunten of Startnotitie
3. Vragen om Peiling
4. Vragen om Informatieve commissie



Casus Watertoren Breukelen

• Stand van zaken:
- Initiatief van bedrijf om woningen te realiseren
- College vraagt initiatiefnemer om participatie vorm te geven
- Brief inwoners in raad 2019: raad stemt in met reactie in 
samenhang met ontwerpbestemmingsplan
- bewoners houden op 16-4-2019 een presentatie in de 
commissie  commissie reageert niet

Vraag: hoe waarderen jullie deze ruimtelijke ontwikkeling op de schaal 
van 1 tot 10?



Casus Watertoren Breukelen

• Opties voor de raad:
1. Afwachten tot college met ontwerpbestemmingsplan komt
Dat is wat er feitelijk is gebeurd. Het is de vraag of dit beantwoordt 

aan de eigen verwachtingen van de raadsleden.
2. Vragen om Nota van Uitgangspunten, waarbij met name wordt 
gevraagd om vorm participatie.
3. Vragen om Peiling
4. Vragen om Informatieve commissie.



Casus tot stand komen Omgevingsvisie

• Stand van zaken:
- Informatieve bijeenkomsten raad over Omgevingswet.
- 1-7-2019: vaststelling Koersdocument

* bouwstenen, inhoudelijke koers, aanpak (starten met 
“snelle Vecht”) en uitgangspunten zijn vastgesteld
* amendement op proces: rol en positie van de raad
 instelling klankbordgroep
* een participatie- en communicatieplan wordt opgesteld: rol 
van de raad niet duidelijk omschreven
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