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                     Aanpassing Leidraad Communicatie en participatie bij particuliere bouwinitiatieven 
De Raad,

Constaterende dat:
 Houten een Leidraad communicatie en participatie bij particuliere (bouw) initiatieven heeft, waarin aan de 

initiatiefnemer van een project wordt kenbaar gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor communicatie met en 
participatie van belanghebbenden bij de initiatiefnemer ligt.

 In de huidige leidraad communicatie wel tips gegeven worden voor tijdige communicatie en participatie (Zie 
Leidraad, onder “Stapsgewijs samengevat”, bijv: “Zoek eerst contact met de direct betrokkenen zodat zij niet 
worden verrast.”), maar dat door de vrijblijvende tips onduidelijk kan blijven of en hoe initiatiefnemer de 
communicatie en participatie aanpakt en vastlegt.

 Het soms voorkomt dat belanghebbenden aangeven dat zij niet goed op de hoogte zijn van het particuliere 
initiatief, terwijl de initiatiefnemer zijn plan al vergaand ontwikkeld heeft.

 Het voor inwoners soms onduidelijk is, bij wie de verantwoordelijkheid voor welk onderdeel van het proces ligt en 
op welke manier zij gekend worden in een initiatief. Hierdoor richten de inwoners zich tot de gemeente, als zij 
zich onvoldoende betrokken voelen bij de plannen van een initiatiefnemer. Zij verwachten dat de gemeente 
hieraan sturing geeft. 

Overwegende dat: 
 Het wenselijk is meer duidelijkheid te krijgen in de processtappen die een initiatiefnemer doorloopt, waardoor 

voor inwoners en gemeente zichtbaar is dat de communicatie en participatie bij (bouw)initiatieven goed 
plaatsvindt. 

 Er met de invoering van de Omgevingswet in ieder geval een heldere werkwijze moet zijn;
 Er in verband met de vaststelling van de Ruimtelijke Koers veel nieuwe initiatieven verwacht kunnen worden.
Verzoekt het college:

1. De “Leidraad Participatie en Communicatie” te herzien en deze een meer verplichtend karakter te geven;
2. Te onderzoeken of en hoe medewerking aan een initiatief afhankelijk kan worden gemaakt van de kwaliteit van 

communicatie en participatie;
3. De raad uiterlijk medio 2021 de nieuwe Leidraad ter goedkeuring voor te leggen;
4.   In de tussentijd (vanaf nu tot invoering nieuwe Leidraad) initiatiefnemer en gemeente samen in te 
      laten schatten hoe een als kansrijk beoordeeld initiatief in buurt, wijk of dorp zal vallen en daarop de 
      communicatie en participatieaanpak door de initiatiefnemer aan te passen.  

en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Ondanks het bestaan van de “Leidraad Participatie en Communicatie” gaat het niet altijd goed met projecten en 
voelen omwonenden zich soms overvallen. Dit komt (mede) omdat de leidraad (zoals de naam als zegt) slechts raad 
geeft, maar geen eisen stelt.
Om de situatie te verbeteren zou de Leidraad Participatie en Communicatie herzien moeten worden en een meer 
verplichtend karakter moeten krijgen, zodat tijdige informatie voor belanghebbenden en goede betrokkenheid 
verzekerd zijn. De leidraad kan bijvoorbeeld aangescherpt worden door een procesplan te eisen, waarin stappen voor 
de vroegtijdige communicatie en participatie beschreven zijn. Men kan zelfs zo ver gaan een dergelijk plan als 
voorwaarde te stellen voor gemeentelijke medewerking, inclusief een duiding hoe de vroegtijdige participatie heeft 
plaatsgevonden (Denk aan uitleg van het initiatief d.m.v. een gespreksverslag, etc. Er zou bekeken moeten worden 
hoe zoiets het beste vormgegeven kan worden).
Ook zou in de leidraad kunnen worden opgenomen wat precies de rol van de gemeente is in het nieuwe proces voor 
projecten van ruimtelijke ordening. Bij ieder project kan naast projectinformatie standaard de “Leidraad” verspreid 
worden, zodat iedereen goed op de hoogte is van het proces.
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