
   

In de raad van 22 mei 2016 is bij de behandeling van het bestemmingsplan Schagerbrug-Grote Sloot 

310 en P. Ottstraat duidelijk geworden dat de communicatie rond dit plan niet goed is verlopen. De ph. 

heeft toegezegd in voorkomende gevallen in de toekomst extra aandacht te hebben voor de 

communicatie richting de belanghebbenden. 

Aan de ph. wordt echter gevraagd met een concreet voorstel te komen hoe deze communicatie te 

gaan verbeteren. 

Deze vraag/toezegging wordt verder afgedaan via de toezeggingen lijst van de commissie Ruimte. 

 

Wettelijk gezien volstaat het publiceren van de (ontwerp)besluiten en het informeren van diegenen 

die een zienswijze hebben ingediend. De gemeenteraad heeft (zie het raadsbesluit van 26-11-2013 

en de raadsinformatiememo 37a d.d. 06-11-2014 met de bijlage informatieonderzoek 37b) er voor 

gekozen om alleen op de wettelijke voorgeschreven wijze (ontwerp)besluiten te publiceren. Iedere 

inwoner kan zich abonneren op de e-mail service van de website: www.overheid.nl om zo op de 

hoogte blijven van alle publicaties, die de woonomgeving van de geïnteresseerde inwoner betreffen. 

Op de website van de gemeente worden de inwoners gewezen op de mogelijkheid om deze e-mail 

service in te stellen. Om de week wordt in het Schager Weekblad gepubliceerd hoe en waar onze 

bekendmakingen kunnen worden ingezien.  

Los van het feit dat het juridisch niet verplicht is om een inwoner individueel te informeren, is het 

praktisch gezien ondoenlijk om iedere belanghebbende actief aan te schrijven en te informeren wat 

er voor de desbetreffende persoon is veranderd. Daarnaast is het de vraag wie bepaalt wanneer een 

bewoner gevolgen ondervindt van een plan (en dus belanghebbende is). Is dat alleen de eigenaar van 

het betreffende perceel? Zijn dat ook de naaste buren? Zijn dat direct omwonenden? En op hoeveel 

meter afstand zitten de direct omwonenden? 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen aan de Grote Sloot en P. Ottstraat is gevraagd om te komen 

met een concreet voorstel om de communicatie te verbeteren. Het gaat hier om twee incidenten, 

waarbij door een verzonden e-mail de indruk kon worden gewekt dat de gemeente de individuele 

belanghebbende pro-actief benaderd. Zoals hiervoor uiteengezet is dit niet wenselijk. Om te 

voorkomen dat een dergelijke verwarring nogmaals ontstaat zal tijdens de consultgesprekken met 

een initiatiefnemer benadrukt worden dat de directe omwonenden door de initiatiefnemer moeten 

worden betrokken/geïnformeerd bij de planontwikkeling. Wij zullen dit bij de afhandeling van de 

consulten ook schriftelijk vastleggen richting initiatiefnemer en zullen het werkproces hierop 

aanpassen. In het e-mail verkeer naar directe belanghebbenden zal standaard worden opgenomen 

dat belanghebbende zich uitdrukkelijk zelf moeten informeren via de aangegeven kanalen. 

http://www.overheid.nl/

