
POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000  EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218  IBAN: NL36BNGH0285008889  BIC: BNGHNL2G

Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV  VLISSINGEN

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM

1309425 / 1316321 11 juni 2021
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

M.A. Kaptein Paul Krugerstraat 1 0118-487141

ONDERWERP

Correctie RIB Participatie en omgevingswet

Geachte raadsleden,

Onder andere tijdens de bijeenkomsten van de raadswerkgroep omgevingswet begin dit jaar 
en de raadswerkgroep van 23 maart jl. is de rol van de raad bij de invoering van de 
Omgevingswet en omgevingsvisie behandeld. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten is de 
relatie met participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet duidelijk geworden. Het een 
kan niet los gezien worden van het ander. Het participatiebeleid en de participatieverordening
vormen de dragers voor de manier waarop wij als gemeente willen bevorderen dat er in
voldoende mate inbreng kan worden gegeven door onze inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden.

Participatie is niet iets nieuws in Vlissingen. Wat wel nieuw zal zijn is dat het in een nieuw en
meeromvattend beleid zal worden vastgelegd. Hiermee willen wij het volgende bereiken:

1. De kwaliteit van het participatieproces waarborgen
2. Belangen, meningen en creativiteit uit de samenleving in beeld krijgen
3. Vergroten van het draagvlak voor het te nemen besluit
4. Voldoen aan de regels van de Omgevingswet

Uiteraard kan het vaststellen van participatiebeleid niet zonder participatie plaatsvinden. In
deze brief willen wij u een toelichting geven op het proces waarmee wij het participatiebeleid en 
de participatieverordening tot stand willen brengen. Naast het betrekken van externe
belanghebbenden willen wij ook u als raad, doormiddel van de raadswerkgroep, in het 
voortraject van deze beleidsontwikkeling betrekken.

De raadswerkgroep is reeds betrokken bij de voorbereiding van de Omgevingswet. Vanuit de
relatie tussen algemene participatiebeleid en de participatie binnen de Omgevingswet stellen
wij voor om de raadswerkgroep van 13 juli ook te benutten voor een consultatie op het gebied
van participatiebeleid. Op deze manier hoeft de consultatie niet tot een extra tijdsinvestering te 
leiden.

Planning beleidsvoorbereiding
De raadswerkgroepsessie van 13 juli zal vooral in het teken staan van het participatiebeleid en 
de participatieverordening. Er zijn nog een aantal andere onderwerpen binnen het project
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Omgevingswet die hier samenhang mee hebben. Daardoor wordt er 13 juli ook uitgeweid naar 
de lijst projecten verplichte participatie, bindend advies van de raad en het delegatiebesluit.

Tevens zal medio juli het college een voorstel aan de raad doen voor vaststelling van het 
bindend advies van de raad, het delegatiebesluit en de ruimtelijke kwaliteitscommissie 
(huidig ambtelijk toets team welstand). Deze zullen via de commissie Ruimte van 9 
september op de raadsagenda van 30 september komen.

De lijst projecten verplichte participatie, de planschadeverordening en de legesverordening in 
relatie tot de Omgevingswet zullen alle medio september middels een voorstel van het 
college aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.
Oorspronkelijk was voorzien dat het participatiebeleid en de participatieverordening via de 
commissie Ruimte van 7 oktober op de raadsagenda van 4 november zouden komen. 
Doordat de consultatie van de raad op 13 juli plaatsvindt in plaats van de oorspronkelijke 15 
juni is het niet meer mogelijk om die planning te halen. Tevens is inmiddels is duidelijk 
geworden dat de Rekenkamer een rapport voorbereidt over burgerparticipatie, waarvan de 
verwachting is dat deze in de raad van november kan worden opgeleverd. Wij stellen 
daarom voor de besluitvorming rondom het definitieve concept participatiebeleid en de 
participatieverordening te laten plaatsvinden nadat u kennis heeft kunnen nemen van de 
inhoud van het Rekenkamerrapport.

Raadswerkgroep 13 juli
Tijdens deze bijeenkomst willen wij u enkele zaken van de eerste schets van het
participatiebeleid voorleggen. De bedoeling is om op interactieve manier input op te halen
waarmee wij een kwalitatief en gedragen voorstel kunnen maken.

Participatiebeleid
De eerste schets van het participatiebeleid is ontwikkeld door een divers samengestelde
ambtelijke werkgroep. Graag willen wij met u van gedachten wisselen over de keuzes die te
maken zijn. Wij willen dit doen aan de hand van casussen.
Het resultaat van de consultatie gebruiken we om het eerste schetsontwerp van het
participatiebeleid verder aan te scherpen. Dit beleid wordt in de participatieverordening (die de 
huidige inspraakverordening zal gaan vervangen en verbreden) verwerkt. Samen met de
opbrengst van consulatie van externe belanghebbenden willen wij dit verwerken in een
conceptbeleid dat in de inspraak gebracht wordt.
Op die manier wordt toegewerkt naar een definitieve versie van het participatiebeleid en de
participatieverordening die aan u in november ter besluitvorming zullen worden voorgelegd.

Omgevingswet
Tijdens de eerdere geschoolde raad bijeenkomsten is afgesproken dat we terugkomen met
een voorstel over het bindend advies van uw raad aan het college voor buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten, verplichte participatie en delegatiebesluit.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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