
 

 

 

 

 

  

 

  

Riedsútstel 
 

 

Ried : 22 april 2021 

Agindapunt :  

Status : Mening vormend/Besluitvormend 

Program : Programma .. - .. 

Eardere behandeling : 
 

Portefúljehâlder : Dhr. J. Spoelstra 

Amtner : Guido Klont/Liesbeth de Vries 

Taheakke :  

Saaknûmer :  

 

 
Underwerp 
Participatie in Vergunningsprocedure 

 
Wy stelle jo foar te beslúten:  

 

1. Participatie voorafgaand aan het vergunningentraject verplicht te stellen voor 

buitenplanse omgevingsplaninitiatieven in geval van complexe plannen met 

grote gevolgen voor de omgeving waarvan de raad heeft besloten hiervoor ook 

van zijn adviesrecht gebruik te willen maken en dit op die lijst aan te geven. 

 

2. Voor de initiatieven waarvoor participatie verplicht wordt gesteld te kiezen 

voor de actieve ondersteuning van de initiatiefnemer bij de uitvoering van de 

participatie. 

 
3. Het werken op basis van deze lijst in het vierde kwartaal van 2022 te 

evalueren en de criteria indien nodig aan te passen op basis van de opgedane 

ervaringen.  

 

 
 
Koarte gearfetting 

 

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale 

afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Eerder heeft u 

een keuze voor een participatietraject gemaakt voor de uitvoering van de participatie ten 

behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie. Participatie speelt bij de invoering van de 

Omgevingswet echter niet alleen in het traject tot het komen van een (omgevings)visie, 

maar ook in het vergunningentraject.  

Het raadsbesluit over participatie in het vergunningsproces vormt samen met het in 

december 2020 genomen besluit over participatie voor de omgevingsvisie de basis voor het 

op te stellen participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet. 
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Foech ried/kolleezje: 

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen en doelen van het beleid vast in de omgevingsvisie. In 

deze visie en in het omgevingsplan legt de raad vast wat de kwaliteit van de leefomgeving 

moet zijn. Bij de invulling van de omgevingsvisie moeten inwoners actief worden betrokken. 

De manier waarop is vastgelegd in het raadsbesluit “participatie voor de omgevingsvisie” in 

2020. 

 

Onder de Omgevingswet krijgt participatie ook een plaats in het vergunningsproces. Hierin is 

het college bevoegd gezag. Dit houdt in dat het college de aanvraag beoordeelt en hier een 

beslissing op neemt. Tijdens de besluitvorming maakt het college een eigen integrale 

afweging over het al dan niet verlenen van de vergunning voor zover het toetsingskader 

hiervoor ruimte biedt.  

Voor de motivering van het besluit kan het college de door de aanvrager verstrekte 

(inhoudelijke) resultaten van participatie gebruiken voor het maken van de 

belangenafweging. Het college kan zelf informatie verzamelen wanneer er onvoldoende 

informatie is om tot besluitvorming te komen. Het college is zelf verantwoordelijk voor het 

verzamelen van de informatie.  

 

Relatie met adviesrecht raad 

De raad kan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aantal initiatieven 

benoemen waarvoor zij nog een advies aan het college wil geven. De raad maakt dan gebruik 

van zijn adviesrecht. Het college moet zich houden aan het afgegeven advies. Het 

raadsbesluit adviesrecht wordt tegelijk met dit advies aan de raad voorgelegd.  

 

Ynlieding 

Waarom participatie in het vergunningstraject? 

De Omgevingswet wil meer ruimte geven voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale 

afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. De wet beoogt 

dat alle betrokkenen kunnen beschikken over dezelfde informatie en hun ideeën naar voren 

kunnen brengen in een vroeg stadium.   

Voor de gemeente is participatie een middel om vroegtijdig inzicht te krijgen in de belangen 

van derden. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit van de uiteindelijke vergunningaanvraag 

wordt verbeterd wanneer alle ideeën van betrokkenen goed zijn meegenomen. Het is daarom 

aan te bevelen dat de gemeente initiatiefnemers stimuleert om omwonenden en andere 

belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de plannen. Ook kan het vroegtijdig betrekken 

van belanghebbenden bezwaren later in het traject voorkomen. Overigens blijft ook onder de 

Omgevingswet het formele proces van zienswijzen bestaan. 

De raad kan participatie verplicht stellen bij bepaalde buitenplanse activiteiten. 

In de regel is participatie bij het verlenen van een vergunning niet verplicht. De gemeenteraad 

kan hier een uitzondering op maken door zelf bepaalde specifieke gevallen aan te wijzen 

waarbij participatie wel verplicht is.  
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Invulling van de participatie 

 

Initiatieven waarvoor participatie verplicht kan worden gesteld, kenmerken zich door een uniek 

karakter. Er is sprake van een buitenplanse activiteit met een sterk effect op de leefomgeving. 

Juist omdat dergelijke plannen niet standaard zijn, schrijft de Omgevingswet niet voor op welke 

manier de participatie ingevuld moet worden. 

 

Voor effectieve participatie in het vergunningsproces gelden de volgende uitgangspunten: 

 

• De participatie draagt bij aan de kwaliteit van de vergunningaanvraag vanwege de 

inbreng van betrokkenen en belanghebbenden. 

• Betrokkenen en belanghebbenden voelen zich serieus genomen door de manier 

waarop de participatie is vormgegeven. 

• Het college kan een beter besluit nemen vanwege de opbrengst van de participatie. 

Van belang is dat het college gebonden is aan het toetsingskader van de 

desbetreffende omgevingsplanactiviteit. Indien het toetsingskader ruimte biedt voor 

een belangenafweging, kan het resultaat van de participatie in de belangenafweging 

worden betrokken.  

 

Geadviseerd wordt om de participatie verplicht te stellen voor complexe plannen met grote 

gevolgen voor de omgeving waarvan de raad heeft besloten hiervoor ook van zijn adviesrecht 

gebruik te willen maken en dit op die lijst aan te geven en daarbij aan de initiatiefnemer 

actief ondersteuning te bieden vanuit de ambtelijke organisatie.  

 

Histoarje 

Participatie is een belangrijke pijler onder de verbeterdoelen van de Omgevingswet. De 

directe betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming én uitvoering wordt door de wet 

gestimuleerd. Binnen de vergunningverlening is het de bedoeling dat door vooraf de 

participatie in te vullen de kwaliteit van de uiteindelijke aanvraag verbetert en het aantal 

formele bezwaren en zienswijzen afneemt. De inwoners voelen zich meer serieus genomen 

wanneer participatie consequent in de uitvoering wordt toegepast wanneer er sprake is van 

ingrijpende veranderingen in de leefomgeving. 

 

Te berikken effekt 

Participatie is in veel situaties wenselijk, maar niet altijd noodzakelijk. Door vast te stellen 

voor welke soort initiatieven participatie verplicht is, biedt de gemeente duidelijkheid aan de 

initiatiefnemers. Door in deze gevallen goede ondersteuning te bieden, wordt aandacht 

besteeds aan het belang van een kwalitatief goede invulling waardoor participatie bijdraagt 

aan een soepel vergunningsproces. 

 

Arguminten 

 

1.a Complexe initiatieven kenmerken zich door een groot effect op de omgeving. Omdat het 

een afwijking van de bestemmingsplannen/het omgevingsplan betreft, hebben inwoners of 

belanghebbenden nog niet mee kunnen denken over het initiatief. Door bij deze afwijkingen 

de participatie verplicht te stellen, worden betrokkenen in het vroegste stadium bij de 

plannen betrokken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het plan en zorgt dat betrokkenen zich 

serieus genomen voelen. Het kan bijdragen aan een afname van zienswijzen en bezwaren 

later in het proces. 

1.b  Door de participatie verplicht te stellen voor die initiatieven waarvoor de gemeenteraad 

ook een advies geeft aan het college (het adviesrecht) wordt duidelijkheid geboden aan de 

initiatiefnemers. 
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2. De verantwoordelijkheid voor de participatie ligt bij de initiatiefnemer. Door vanuit de 

gemeente actief ondersteuning te geven aan de initiatiefnemer, kan de kwaliteit van het 

proces worden verstevigd en is de gemeente vanaf het begin actief bij het proces betrokken. 

 

Een bijzondere vorm van initiatieven zijn burgerinitiatieven. Het gaat hierbij om een actieve 

vorm van burgerparticipatie, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen. Het kan daarom 

“dubbelop” voelen op een burgerinitatief participatie verplicht te stellen, maar wanneer het 

een buitenplans initiatief betreft is particpatie door andere betrokkenen net zo van toepassing 

als bij reguliere/professionele initiatiefnemers.  

 

3. Het vooraf vastleggen van een evaluatiemoment, zorgt ervoor dat de ervaringen met de 

nieuwe manier van werken kunnen worden vastgelegd en eventuele aanpassingen van de lijst 

kunnen worden overwogen. Door dit vooraf vast te leggen is de evaluatie onderdeel van het 

implementatieproces. 

 

 

Alternativen 

De raad kan er voor kiezen participatie nergens verplicht te stellen. Dan is “wenselijk” de 

hoogst haalbare waarde. Dit scheelt in ambtelijke inzet in het voortraject maar heeft risico’s 

op het gebied van kwaliteit van de vergunningaanvraag, de betrokkenheid van inwoners en 

imago schade voor de gemeente. 

 

Daarnaast kan de raad kiezen voor een participatielijst met criteria voor initiatieven die niet 

overeenkomt met de lijst met criteria voor adviesrecht.   

 

Kanttekenings/risiko’s 

Participatie in het vergunningsproces is een nieuw element in het besluitvormingsproces. 

Zowel voor de initiatiefnemer, belanghebbenden als de gemeente zelf is geen “blauwdruk” 

beschikbaar. 

 

Bij de invoering van de Omgevingswet is zowel in Tytsjerksteradiel als in Achtkarspelen 

gekozen voor een implementatie die voldoet aan de minimale acties van de VNG. Alleen ten 

aanzien van de invulling van de participatie voor de omgevingsvisie is gekozen voor een 

ruimere invulling omdat de raad belang hecht aan een vruchtbare relatie met de inwoners 

van de gemeente.  

Voor de participatie in het vergunningstraject kan voor de minimale variant gekozen worden 

door te voldoen aan de letter van de wet. Dan volstaat de vraag aan de initiatiefnemer of er 

aan participatie is gedaan. De raad kiest er dan voor om participatie niet verplicht te stellen 

voor bepaalde buitenplanse activiteiten. 

 

Wanneer in lijn met het genomen besluit over de participatie voor de omgevingsvisie de raad 

kiest voor meer inbreng van belanghebbenden en betrokkenen, kan de raad behalve formeel 

stimuleren van participatie door de initiatiefnemer, kiezen voor het verplicht stellen van de 

participatie bij bepaalde buitenplanse activiteiten. Nog een stap verder betekent dat de 

gemeente een actieve rol op zich neemt bij de ondersteuning van de initiatiefnemer. Hiermee 

doet de gemeente een uitspraak over het niveau van dienstverlening van de gemeente. 

 

Tot slot is het van groot belang bij participatie zorgvuldig te werk te gaan en blijvend 

aandacht te besteden aan het bieden van juiste informatie en het managen van 

verwachtingen bij alle betrokken partijen. Zelfs wanneer dit zorgvuldig gebeurt, zullen er 

mensen teleurgesteld of boos zijn. Het meest belangrijk hierbij is om de genomen besluiten 

goed te communiceren en onderbouwen. 
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Finânsjes 

Afhankelijk van het besluit van de raad is meer of minder inzet van ambtenaren en 

communicatiemateriaal nodig. Wanneer besloten wordt actieve ondersteuning te bieden bij 

initiatieven waarvoor participatie verplicht is gesteld, zal dit in de eerste periode meer tijd en 

inzet van ambtelijke uren vragen dan in de huidige werkwijze. Daar staat tegenover dat naar 

verwachting minder initiatieven van advies hoeven te worden voorzien (raadsbesluit 

adviesrecht) en standaardvergunning aanvragen steeds vaker via het DSO zullen worden 

afgehandeld. Er wordt nu dan ook geen extra budget aangevraagd. Als toch blijkt dat de 

ambitie van de raad of uit de praktijk blijkt dat vanwege deze nieuwe processen er meer of 

minder inzet benodigd is zal dit ook teruggekoppeld worden naar de raad i.v.m. de financiële 

component. 

 

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

Onderwerp van dit voorstel 

 

Kommunikaasje 

Na besluitvorming wordt een communicatieplan opgesteld 

 

Gearwurking 

In Tdiel gaat hetzelfde voorstel op route 

 

Ferfolchtrajekt 

Het besluit wordt verwerkt in het nieuwe werkproces voor de Omgevingswet 

 

Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

burgemeester, 

 

 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 



 
 

 

Riedsbeslút 

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult griffie 

in), 

punt nr.: @; 

 

 

Beslút: 

 
1.Participatie voorafgaand aan het vergunningentraject verplicht te stellen voor 

buitenplanse omgevingsplaninitiatieven in geval van complexe plannen met 

grote gevolgen voor de omgeving waarvan de raad heeft besloten hiervoor ook 

van zijn adviesrecht gebruik te willen maken en dit op die lijst aan te geven. 

 

2. Voor de initiatieven waarvoor participatie verplicht wordt gesteld te kiezen 

voor de actieve ondersteuning van de initiatiefnemer bij de uitvoering van de 

participatie. 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van de gemeente Achtkarspelen van  

Datum. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. J.W. van Hoppe MPM 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


