
Schriftelijke vragen aan het College d.d. 17 juli 2020

J.A. Mulder SGP-fractie, mede ondertekend door PvdA-GL, Gemeentebelangen, CDA en CU.  

Onderwerp: burgerparticipatie bij projecten.

Betreft: beleidsnotitie januari 2017 Vooroverleg Ruimtelijke Plannen-Burgerparticipatie.      

_________________________________________________________________________

Vooroverleg wordt in Woudenberg toegepast. Er wordt sinds de vaststelling in januari 2017 

van de notitie Vooroverleg  meer procesmatig gewerkt om de burgers vooraf te betrekken 

bij ruimtelijke plannen. Deze notitie is tot stand gekomen na een raadsbesluit d.m.v. een 

motie hierover van VVD, CU, SGP, CDA en GBW op 27 oktober 2016.

Deze notitie vooroverleg van januari 2017 biedt voornamelijk kaders voor samenspraak. 

Projecten die in de voorbereidende fase, in samenspraak met derden worden ontwikkeld 

omdat dan nog veel beleidsruimte mogelijk is. 

Wij hebben behoefte aan evaluatie van deze notitie en de kaders hieromtrent, door

1. de ervaringen in de tijd (we zijn al bijna zo’n 4 jaar hiermee bezig) en de 

veranderingen die er zijn of aan komen

2. we meer en meer digitaal communiceren en 

3. de opmaat naar het werken met de omgevingswet/plannen, 

Vragen  

De bovengenoemde fracties wensen een evaluatie van de notitie ‘Vooroverleg Ruimtelijke 
plannen’. 

1. Bent u bereid, na ruim 3 jaar werken met dit participatieproces, deze te gaan evalueren? 

(Dit betreft participatie bij zowel besluitvormende projecten waarin de gemeenteraad 

beslist als ook besluitvormende projecten van het college.)

2. Wilt u als college aan het begin van het hiervoor genoemde evaluatieproces eerst de 

raadsfracties schriftelijk vragen om (indien gewenst door die fractie) mogelijke 

verbeterpunten en aanbevelingen in te brengen? Zodat raadsfracties voordat de 

evaluatie gebeurt door het college, hierin aan de voorkant van het inhoudelijke 

evaluatieproces, punten kunnen meegeven.

3. Wanneer verwacht u als college ons als Raadsfracties mee te nemen aan de 

voorkant van deze evaluatie? (dat moet dan voor de feitelijke startdatum zijn van 

de inhoudelijke evaluatie door het college)

J.A. Mulder, SGP fractie, 

mede namens

M. van de Graaf, PvdA-GL fractie

M. van de Hoef, Gemeentebelangen fractie

M. Hardeman, CDA fractie

E. van Oosterom-Van Wolfswinkel, CU fractie


