
Geachte commissie, 

 

Hetgeen door de heer Boon naar voren is gebracht onderschrijft mijn gevoel dat het sec volgen van de 

wettelijk voorgeschreven procedure voor een bestemmingsplan niet altijd toereikend is om tot begrip 

voor verandering te komen. De manier waarop direct belanghebbenden aan de voorkant van het 

proces zijn betrokken wekt niet de indruk dat initiatiefnemer er alles aan heeft gedaan om draagvlak te 

creëren voor zijn plan. 

 

Ik onderken dat het vroegtijdig betrekken van omwonenden van groot belang is. In Schagen wordt 

daarom sinds jaar en dag als uitgangspunt gehanteerd dat initiatiefnemers van ruimtelijke plannen 

vroegtijdig  met hun omgeving in gesprek gaan en het gemeentebestuur laten weten hoe dat overleg 

is verlopen. Hierbij laten wij het aan de initiatiefnemers over om te bepalen wie en hoe zij anderen 

betrekken in het proces. 

Deze werkwijze lijkt geformaliseerd te gaan worden in de nieuwe Omgevingswet.  

Wel verdient het nadere aandacht om te borgen dat direct betrokkenen zich ook daadwerkelijk 

gehoord voelen. 

 

Een ander aspect betreft het bekendmaken van ophanden zijnde veranderingen in de 

woonomgeving. Op grond van artikel; 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht mag een 

bestuursorgaan berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht uitsluitend elektronisch 

bekend maken tenzij de wet anders voorschrijft. In het geval van een bestemmingsplanprocedure 

schrijft art. 3.8 Wro voor dat ook publicatie in de Staatscourant moet plaatsvinden. Hieraan is in dit 

geval voldaan. 

Sinds 1 januari 2014 publiceert de gemeente berichten van algemene strekking uitsluitend elektronisch. 

De praktijk wijst uit, dat dit soms – zoals ook in dit dossier het geval is – door de inwoners als ontoereikend 

wordt ervaren. 

 

De ingekomen reacties zijn voor mij aanleiding om de procedure rond ruimtelijke plannen nog eens 

tegen het licht te houden en waar mogelijk aan te scherpen. De vraag of op een andere wijze dan nu 

gebruikeliik is bekendheid moet worden gegeven aan voorgenomen plannen zal daarbij zeker aan de 

orde komen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jelle Beemsterboer 

 

 

 

 


