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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op
1.
2.

3.
4.

Bij het bepalen van kaders en handvatten voor burgerparticipatie een onderscheid te maken
tussen kleine en grote projecten;
In het belang van voldoende draagvlak en vertrouwen onder belanghebbenden bij grote
projecten een belangrijkere rol voor de gemeente te beleggen, teneinde voldoende grip te
houden op participatietrajecten en deze op een eerlijke wijze te laten plaatsvinden;
Met de eventuele gemeentelijke kosten rekening te houden bij de vaststelling van leges en
doorbelasting van projectuitgaven aan de betreffende ontwikkelaars;
Deze uitgangspunten ook te betrekken bij de implementatie van de omgevingswet.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Het college blijkens het coalitieakkoord en college uitvoeringsprogramma burgerparticipatie hoog in het vaandel
heeft staan;
2. Het college daarmee beoogd dat er bij alles wat de gemeente doet of waar de gemeente aan meewerkt voldoende
ruimte is voor de inbreng van betrokkenen, waardoor plannen worden geoptimaliseerd en zo mogelijk een breder
draagvlak krijgen;
3. Het college blijkens de jaarstukken en de dagelijkse praktijk participatie (veelal) eenzijdig bij de initiatiefnemer van
een project neerlegt en daarbij geen onderscheid maakt tussen grote en kleine projecten;
4. Het college ook in de jaarstukken schrijft dat participatie in de omgevingswet bij initiatiefnemers wordt gelegd;
Voorts overwegende dat:
5. Bij eerdere cq. lopende projecten is gebleken dat het op afstand zetten van burgerparticipatie kan leiden tot
suboptimale trajecten door een gebrekkige organisatie en/of onvoldoende vertrouwen onder belanghebbenden
i.v.m. de dubbele belangen van de initiatiefnemer;
6. De gemeente bij omvangrijke projecten met een grote groep belanghebbenden haar rol kan pakken waar het gaat
om het faciliteren van een transparant, eerlijk en effectief participatieproces;
7. De omgevingswet het bevoegd gezag en de initiatiefnemer de vrijheid geeft om eigen keuzes te maken voor de
inrichting van het participatieproces, juist omdat de locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen elke
keer anders zijn. Zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/participatie-wet/

