MOTIE
burgerparticipatie bij weerstand
Motienummer:
(in te vullen door griffier tijdens de raadsvergadering)

Registratienummer:
(in te vullen door raadsgriffie)

Onderwerp: burgerparticipatie bij weerstand
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 26 juni 2012:
Overwegende dat:
• in recente besluitvormende trajecten die betrekking hebben op inrichting van de openbare
ruimte het college van burgemeester en wethouders beslissingen heeft genomen die veel
maatschappelijke weerstand met zich mee hebben gebracht;
• deze (in de ogen van veel burgers ongewenste) besluitvorming het aanzien van de politiek
nodeloos schade toebrengt omdat burgers het idee krijgen niet gehoord te worden;
• het college, ondanks de aangenomen Visie Communicatie en Participatie 2012-2016 (2011061) nog niet goed weet hoe ze deze weerstand op een moderne wijze weet te kanaliseren.
• er steeds meer mogelijkheden zijn om burgers actief bij de besluitvorming te betrekken,
bijvoorbeeld via sociale media;

Verzoekt het college als aanvulling op de Visie communicatie en participatie beleid te ontwikkelen. Dit
beleid zal van toepassing zijn op:
• situaties waarin tegen bepaalde (voorgenomen) besluiten in de openbare ruimte significante
weerstand kan ontstaan of ontstaat en
• waarbij alternatieven aanwezig zijn:
In het aanvullende beleid wordt beschreven en verder uitgewerkt dat:
• de bewoners in de gelegenheid worden gesteld om hun voorkeur kenbaar te maken door hun
verschillende alternatieven voor te leggen.
• bij de definitieve besluitvorming in verregaande mate rekening wordt gehouden met de
bewonersvoorkeur.
en gaat over tot de orde van de dag;
Toelichting:
Als een grote groep bewoners (denk aan significant protest, bijvoorbeeld door 250 of meer
ingezamelde handtekeningen, of 250+ ingediende bezwaarschriften) protesteert tegen een
voorgenomen besluit kan de burgerparticipatie serieus worden genomen door bewoners zelf te laten
kiezen uit aanwezige alternatieven. De gemeente houdt de eindverantwoordelijkheid, maar laat haar
beslissing in verregaande mate beïnvloeden door de uitslag van het participatietraject.
In het geval van zendmast Het Meer gaf de provider KPN vorig najaar bijvoorbeeld al aan dat er een
zoekgebied was voor de zendmast. Wat de provider betreft kon de plaats van het opstelpunt variëren.
Als er in Houten een nieuw speeltoestel wordt geplaatst dan ontvangen de bewoners rond het
speelveldje een brief. In de brief worden enkele opties voorgelegd. De bewoners kunnen hun keuze
maken voor een bepaalde datum en het speeltoestel met de meeste keuzes wordt het. Deze praktijk
zou doorontwikkeld kunnen worden. Zo bestaan er al veel mogelijkheden om via websites snel en
betrouwbaar een enquête te doen. Denk aan de recente internetstemmingen voor het maken van de
kieslijsten bij politieke partijen.

Er zijn kosten aan deze procedure verbonden, maar die worden steeds lager. Bovendien ontvangt de
gemeente bij plaatsing van bijvoorbeeld zendmasten leges, waaruit eventuele kosten ook betaald
kunnen worden.
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