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Hans Winters

Onderwerp

Participatie

Doel

Met elkaar een gezamenlijk beeld creëren wat
participatie is, welke afwegingen een rol spelen en hoe
deze door wie in welke fase van het proces worden
gewogen.

Wat wordt er van de raad verwacht?
- informatieverstrekking
- consultatie

Vorm geven aan vraagstuk/ discussie voeren over
participatie en het proces om te komen tot een zo goed
mogelijk eindresultaat van participatie.

Opzet

Context

Er zullen vanuit de VNG twee personen de avond
verzorgen: André van Nijkerken en Marije van der
Galiën. Opzet avond:
1. Inleiding door avondvoorzitter André van Nijkerken
2. Mentimeter met vijftal vragen over participatie.
3. Toelichting door de VNG op participatie en
instrumentarium raad onder de Omgevingswet
Pauze 20.45 uur (10 minuten)
4. In groepen uiteen voor het bespreken van een casus
5. Per groep terugkoppeling door een raad-en of
commissielid
6. Korte toelichting vervolgproces leidraad participatie
Zevenaar
7. Afsluiting met vraag wat de raad het college wil
meegeven.
Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op
1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet biedt een
basis voor meer participatie.
De gemeente mag zelf zijn participatiebeleid
vormgeven. Er is in concept een leidraad opgesteld met
daarin de uitgangspunten voor een goede Zevenaarse
omgevingsdialoog. In deze leidraad is opgenomen hoe
we als gemeente graag zien dat er geparticipeerd wordt.
Dit op basis van gesprekken die we hebben gevoerd met
onze inwoners en met initiatiefnemers. In de leidraad
willen we een stappenplan opnemen voor een
initiatiefnemer en voor de gemeente met daarin de
stappen die doorlopen moeten worden om zo goed
mogelijk vorm te geven aan het participatieproces.
Door deze leidraad met stappenplan vast te stellen, is
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voor alle betrokkenen meteen duidelijk hoe zij kunnen
meedenken en meedoen aan participatie.
Op deze avond willen wij ook de raad een aantal vragen
voorleggen over participatie om zo een compleet
mogelijk beeld te krijgen en dit te verwerken in de
leidraad. Ook willen wij de raad informeren over de
instrumenten die zij hebben binnen de Omgevingswet
om vorm te geven aan participatie.
De gemeente Zevenaar bereidt zich voor op de
Invoering van de Omgevingswet. Participatie is een
belangrijke pijler binnen de Omgevingswet. De raad
wordt gevraagd om mee te denken over participatie en
het proces om te komen tot een zo goed mogelijk
eindresultaat van participatie.

Gevraagde datum/tijdsduur

16 februari 2022: 19.30-22.00 uur

Bijlage(n)

n.v.t.

