Participatiewijzer
omwonenende
Voor iedereen met een idee voor
hun leefomgeving

Voor wie is deze werkwijze?
Stel, uw buurman bouwt een uitbouw aan
zijn woning. Of er wordt een nieuw
appartementencomplex tegenover u
gebouwd. Of misschien krijgt u te maken
met grotere projecten zoals een zonnepark.
Dit zijn allemaal initiatieven. Het kan zijn
dat u te maken krijgt met initiatieven van
anderen en hier meer over wilt weten. Dan
bent u een belanghebbende. U kunt gebruik
maken van deze werkwijze als u betrokken
wilt worden bij het initiatief. Of u het er mee
eens bent of niet.
Waarom deze werkwijze?
De gemeente Wijchen vindt het belangrijk
dat ideeën en plannen voor de leefomgeving
op een goede manier worden gemaakt. Om
dit goed te doen, moet een initiatiefnemer
omwonenden en andere
belanghebbenden betrekken. Participatie
helpt om tot een beter plan te komen. Als
belanghebbende wilt u misschien ook weten
wat u kunt doen. Deze werkwijze helpt u
om op een goede manier in gesprek te gaan
over initiatieven.

er zijn bij een initiatief. Hierdoor kan de
gemeente een goede afweging maken en
uiteindelijk een besluit nemen.
Hoe denkt u als omwonende
of belanghebbende mee bij
intiatieven?
De initiatiefnemer kan contact met u
opnemen. Maar u kunt ook zelf contact
opnemen. In deze werkwijze leest u wat u
kunt doen.

De Omgevingswet
Per 1 juli 2022 hebben we te maken met de
Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht
u om aan te geven of en hoe u inwoners,
bedrijven, maatschappelijke organisaties
en bestuursorganen bij uw aanvraag heeft
betrokken. En wat de resultaten daarvan
zijn. Het gemeentebestuur wil graag weten
welke belangen en meningen er zijn voor
uw plan. Hierdoor kan het bestuur een
besluit nemen.

Het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad willen
graag weten welke belangen en meningen
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De voorbereiding
1. Er is een plan of initiatief in uw wijk/buurt
Iemand heeft een plan of initiatief in uw wijk of buurt. U kunt dit op verschillende manieren
horen. Via de initiatiefnemer, buren, de krant, een nieuwsbericht of sociale media.
2. Welke informatie is beschikbaar?
U wilt graag meer weten over het initiatief. U kunt actief op zoek gaan naar informatie, in
kranten of op het internet. U kunt ook contact opnemen met de initiatiefnemer. Bijvoorbeeld
aan uw buurman vragen hoe groot zijn aanbouw wordt en hoe dicht deze op de erfgrens komt
te staan. Of waar het zonnepark komt te liggen en om hoeveel panelen het gaat. Met deze
informatie kunt u bepalen wat u van het initiatief vindt.
3. Bepaal wat u vindt van het initiatief
Heeft het plan van de initiatiefnemer gevolgen voor uw leefomgeving? Heeft u door de plannen bijvoorbeeld minder uitzicht, zon of privacy? Verandert het landschap? Of heeft u straks
overlast door het initiatief? Zorg dat u weet wat voor u de voor- en nadelen zijn van het initiatief.
In gesprek
4. In gesprek met initiatiefnemer
Initiatiefnemers moeten met u en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. De initiatiefnemer kan u uitleg geven over zijn plan. De initiatiefnemer zal ook aangeven op welke punten
u mee kan denken en besluiten. Tot slot
maken jullie afspraken over het vervolg.
5. Een goed verslag
De initiatiefnemer moet een verslag maken
van alle gesprekken die hij of zij met belanghebbenden heeft. In het verslag moet
staan wat er besproken is. U ontvangt dit
verslag en geeft uw reactie. Deze reactie
moet de initiatiefnemer opnemen in het
verslag.
6. Groot initiatief:
participatieaanpak
Soms heeft een initiatief veel gevolgen
voor belanghebbenden en omwonenden.
Er kunnen daarom weerstand, gevoeligheden of tegenstrijdige belangen zijn. Als
dit zo is, gaat het om een groot initiatief.
Bijvoorbeeld het bouwen van een appartementencomplex. Of de aanleg van een voedselbos,
zonnepark of kinderboerderij. De gemeente vraagt bij grote initiatieven aan de initiatiefnemer
om contact op te nemen met de gemeente. De gemeente wil graag zorgen dat alle meningen
duidelijk zijn. Het kan zijn dat de gemeente een Omgevingstafel organiseert voor het initiatief.

Bij grote initiatieven kan de initiatiefnemer een onafhankelijke procesbegeleider gebruiken.
Deze procesbegeleider zorgt voor een goed gesprek waarin iedereen kan zeggen wat hij
vindt. De procesbegeleider is er voor alle deelnemers aan het gesprek.
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De uitvoering
7. Indienen van de aanvraag door initiatiefnemer
Na het participatietraject kan de initiatiefnemer zijn aanvraag insturen. Het verslag met uw
reactie hoort bij deze aanvraag. Ook maakt de initiatiefnemer een samenvatting van het
participatieproces. Dit helpt bij het nemen van een besluit. Het college van burgemeester en
wethouders beslist over het initiatief.
8. Het besluit en vervolgtraject
De gemeente plaatst het besluit op de website www.officielebekendmakingen.nl. De initiatiefnemer moet u dit besluit en de rest van het proces laten weten. Hij kan bijvoorbeeld aangeven wanneer hij gaat starten met de bouw en voor welke overlast dit zorgt. U kunt ook zelf
contact opnemen met de initiatiefnemer. Doe dit ook wanneer u vragen of klachten heeft.
Komt u er met de initiatiefnemer niet uit, neem dan contact op met de gemeente.
U bent het niet eens met het initiatief, wat nu?
Het kan zijn dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente over een initiatief. U
kunt dit laten weten via de onderstaande formele procedures.
9. Zienswijze bij de aanvraag tot aanpassing Omgevingsplan
Soms vragen initiatiefnemers om een aanpassing van het Omgevingsplan. De gemeente laat
dit besluit weten via de website. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u een zienswijze indienen. Dit kunt met een brief doen of door een afspraak op het gemeentehuis te maken,
waarbij u uw zienswijze uitlegt. U moet dit binnen zes weken na het besluit doen en u vertelt
over de onderstaande punten:
•
Het voorlopige besluit waar u het niet mee eens bent;
•
De redenen waarom u het er niet mee eens bent;
•
De datum waarop u uw zienswijze heeft geschreven;
•
Uw naam en adres;
•
Uw handtekening.
Wanneer het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, kijkt ze
ook naar uw zienswijze. Soms verandert het besluit hierdoor. Is dit niet het geval? Dan kunt u
bezwaar maken of in beroep gaan.
10. Bezwaar na afgifte omgevingsvergunning of bij definitief
besluit herziening
Het definitieve besluit over omgevingsvergunningen of wijzigingen van het Omgevingsplan
maakt de gemeente bekend via de website. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met
een besluit van de gemeente. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift
legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Het is goed om advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt. Dit kunt u doen bij uw
rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat. Dit advies kan wel geld kosten. In het besluit van
de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in het besluit naar welk adres u uw
bezwaarschrift moet sturen. Dit moet u wel binnen 6 weken doen.
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11. In beroep bij de rechtbank of de Raad van State
Heeft u bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente? En is uw bezwaar afgewezen?
Dan kunt u tegen de afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet u doen binnen zes
weken na afwijzing van uw besluit. Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de
inhoud van het beroepschrift en staan voorbeeldformulieren.

De rechtbank vraagt aan de gemeente om een reactie te schrijven. Dit noemen we een verweerschrift. Ook stuurt de gemeente alle stukken van de zaak naar de rechtbank. Vervolgens
houdt de rechtbank een zitting, waarbij u aanwezig mag zijn. Soms, bijvoorbeeld als de stukken overduidelijk zijn, doet de rechter uitspraak zonder een zitting. Bent u het niet eens met
de uitspraak van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.
Vindt u dat het spoed heeft om het plan tegen te houden? Om te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat? Dan kunt u ook een verzoek indienen bij de Raad van State.
Dit heet een verzoek om een voorlopige voorziening. De rechter bekijkt of uw verzoek terecht
is. Hier zijn kosten aan verbon
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