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Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
29 mei 2020
1850409
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
Rol gemeente in participatieproces Project Jan ter Gouwweg
Naarden

1.

Kennisnemen van
De rol van de gemeente in het participatieproces Project Jan ter Gouwweg.

2.

Inleiding
Tijdens het Gesprek over het raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Koop- en Realisatie
overeenkomst Jan ter Gouwweg, d.d. 27 mei, heeft wethouder Eijbersen het procesvoorstel
gedaan om het stuk van de raadsagenda te halen en het opnieuw te agenderen nadat de
participatie over het project zal hebben plaatsgevonden. Dit voorstel is door alle fracties positief
ontvangen en overgenomen.
Ten aanzien van de rol van de gemeente in dit proces ontstond discussie. Zoals aangegeven door
wethouder Eijbersen treedt er normaal gesproken na het vaststellen van het bestemmingsplan een
verschuiving op waarbij de initiatiefnemer een leidende rol krijgt in het organiseren van de
participatie. Dit is ook in lijn met de Omgevingswet. Het college heeft goed geluisterd naar de
argumenten die tijdens het gesprek zijn gewisseld en heeft besloten om voor deze locatie de regie
op de participatie zelf te blijven voeren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lange
voorgeschiedenis van de ontwikkeling op deze locatie en de bijzondere verantwoordelijkheid die
de gemeente heeft als eigenaar van de grond.

3.

Kernboodschap
De gemeente zal de regierol tijdens het participatieproces op zich gaan nemen.

4. Consequenties
Wanneer het raadsvoorstel opnieuw geagendeerd wordt, is de input van het participatieproces in
het voorstel verwerkt.
5.

Communicatie en participatie
Het participatieproces zal worden opgebouwd op basis van onderstaande uitgangspunten:
·
Bij aanvang van de uitvoering van het participatieproces wordt ervoor gezorgd dat alle
deelnemers een gelijkluidend kennisniveau hebben over de locatie en over de
uitgangspunten waaraan planmakers zich moeten houden;
·
De gemeente draagt zorg voor de verslaglegging van de participatie. Dit verslag wordt
ook gedeeld met de raad, zodat die zich een goed beeld kan vormen van de opvattingen
van de verschillende betrokkenen;
·
Het proces moet Coronaproof worden vormgegeven;
·
De zorgvuldigheid van het proces staat voorop;
·
Er zal een brede uitnodiging voor deelname aan het proces worden gedaan.
Het participatieplan zal met uw raad ter kennisgeving worden gedeeld.
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6. Vervolg
Wij zullen uw raad op de hoogte houden van het verloop van het participatieproces.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
Waarnemend
gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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