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Betreft 

De checklist betreft het tijdig betrekken en informeren van  de omgeving  bij de betreffende procedure 

voor complexe bouwopgaven.  

 

Voor wie?  

Deze checklist wordt meegegeven aan initiatiefnemers die een uitgebreide procedure of een procedure 

(postzegel) bestemmingsplan (en in een aantal gevallen een ontheffing doorlopen op grond van de zo 

geheten kruimelafwijking) doorlopen binnen de gemeente Gooise Meren.  

 

Stappenplan 

1. Breng de verschillende betrokkenen vanuit de omgeving in beeld met daarbij hun standpunten en 

achterliggende belangen1.  

2. Ga in gesprek met de omgeving om te verkennen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. 

Bij een initiatief met veel verschillende belangen is het nuttig een professionele procesbegeleider 

of een gespecialiseerd bureau in te zetten om het gesprek met de omgeving vorm te geven.  

3. Wees vanaf het eerste contact met de omgeving duidelijk over welke mate van inspraak er 

mogelijk is binnen het initiatief. Soms is informeren voldoende en in andere gevallen moet er meer 

inspanning verricht worden. 

4. Zoek naar belangen die (gedeeltelijk) in lijn liggen met het initiatief en ga vanuit de gedeelde 

belangen in gesprek met de omgeving. Geef bij het initiatief aan op welke wijze rekening is  

gehouden met de betrokkenen en hun ideeën / belangen.  

5. Leg een eerste schetsontwerp altijd ter toetsing voor aan de omgeving. Laat zien wat er gebeurd is 

met de input van de eerste verkenningen.  

6. Leg het definitieve plan van het initiatief altijd ter toetsing voor aan de omgeving. Geef daarin ook 

onderbouwd weer waarom bepaalde ideeën of meningen wel of niet in het conceptplan zijn 

gekomen. Dit kan worden vormgegeven in een reactienota.  

7. Blijf ook na het opstellen van het conceptplan de omgeving betrekken op vaste momenten. 

Bijvoorbeeld door het versturen van een nieuwsbrief of het organiseren van bijeenkomst.  

8. Leg alles vanaf stap 1  gebeurt op papier vast. Op die manier heeft u altijd duidelijkheid wat, 

wanneer is gezegd of afgesproken en met wie er gesproken is. 

9. Deel verslaglegging van de bijeenkomsten en of afspraken ook met de aanwezigen. Zorg ervoor 

dat de aanwezigen hun akkoord geven op de verslaglegging. 

 

Checklist mee te zenden stukken ter beoordeling 

Wie is betrokken? O Stakeholdersanalyse omgeving (stap 1) met 

belangenanalyse 

   

Welke bijeenkomsten zijn belegd?  O 

 

Omschrijving van alle bijeenkomsten en het doel van de 

bijeenkomsten. 

 O Verslaglegging van alle bijeenkomsten met 

aanwezigheidslijsten (paraaf aanwezigen) 

 O Getoonde presentaties 

 O Reactienota’s: welke opmerkingen zijn gemaakt en wat is 

daarmee gedaan (onderbouwing aangeven) 

 

                                                                        
1 (Belangen zijn er in soorten en maten: wensen, (rationele) voorkeuren, behoeften (als iemand in een behoefte wordt geraakt, 

treedt er ‘schade’ op). Als een initiatief mensen schaadt is dat een ander type argument dan als mensen iets niet wensen.)  

 


