
 

Vragen Wens4U naar aanleiding van raadsinformatiememo 031 bestemmingsplan Lagedijk 

Het nieuwe bestemmingsplan voor Lagedijk is een pilot voor de nieuwe manier van werken in het 

kader van de Omgevingswet.  Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe manier van werken is dat alle 

belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken worden bij de planontwikkeling. De gemeente 

heeft hierin de regiorol. 

In de raadsinformatiememo staat dat in 2017 de volgende stappen zijn gezet: 

- Gesprekken met belanghebbenden en het ophalen van informatie, wensen en ideeën;  

- Terugkoppeling van de opgehaalde informatie en een discussiebijeenkomst;  

- Het vaststellen van een aantal uitgangspunten voor het vervolg.  

 

Uit dit traject is onder andere het volgende uitgangspunt gekomen: 

- Aan de zuidzijde van het bedrijventerrein willen we meer voorzieningen die het centrum 

ondersteunen en die gekoppeld zijn aan de recreatiehaven, zoals een hotel of botenbouwer.  

De strategische aankoop van de panden Halerweg 1 t/m 3 hoort bij dit uitgangspunt.  

Wens4U heeft de volgende vragen: 

1. Welke belanghebbenden waren uitgenodigd voor het participatietraject in 2017? 

De ondernemers in het plangebied én de bewoners van de aangrenzende woonstraten van 

het plangebied zijn op 27 maart 2017 met een brief geïnformeerd en uitgenodigd om met de 

gemeente in gesprek te gaan.  

 

2. Klopt het dat de bewoners van Leeuwerikstraat, Westerpark, Havenstraat en Parallelweg, die 

vanuit hun woning zicht hebben op dat deel van het plangebied, niet zijn uitgenodigd voor 

het participatietraject dat in 2017 heeft plaatsgevonden? Zo ja, wanneer worden deze 

bewoners wel bij het proces betrokken? 

Nee, ook bewoners van deze straten hebben de genoemde brief ontvangen. 

De brief is gestuurd naar de bewoners van de aangrenzende woonstraten: Cornelis 

Bregmanstraat, Gruttolaan, Haven, Havenstraat, Kanaalstraat, Lagedijkerweg, 

Leeuwerikstraat, Markstraat, Noord, Parallelweg, Scholeksterstraat, Sportlaan, Westerpark 

en Westerweg. 

 

3. Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen wie belanghebbende is en wordt 

uitgenodigd voor een participatieproces in het kader van de nieuwe omgevingswet?  

De wet stelt hier geen criteria voor. De wetgever heeft de manier van het voeren van 

participatie niet in de wet vastgelegd, omdat voorkomen moet worden dat het 

participatietraject een afvinklijstje wordt. Het gaat altijd om maatwerk. 

Op welke wijze participatie plaatsvindt, is afhankelijk van de specifieke kenmerken van het 

project of activiteit en de omgeving maar ook de plek in de beleidscyclus is van 

belang voor de manier waarop participatie vorm wordt gegeven.  



In de wet is daarom vastgelegd dát het gebeurt, maar niet hoe het moet gebeuren.  

 

Het op de Omgevingswet gebaseerde Omgevingsbesluit regelt dat de gemeenteraad moet 

bepalen hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 

voorbereiding van een omgevingsplan worden betrokken. 

 

Lagedijk is een beperkt gebied. Zoals hierboven is aangegeven hebben we de ondernemers 

en de woonomgeving van het gebied voor de participatie uitgenodigd. Vervolgens zijn er 

gesprekken gevoerd en was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een bijeenkomst 

waarin gediscussieerd kon worden over verschillende thema’s met betrekking tot Lagedijk. 

 

Let wel, het gaat hier om het voortraject voorafgaande aan de formele procedure. In de 

formele procedure kan een ieder (dat is een grotere groep dan alleen ‘belanghebbenden’) 

nog via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan en kunnen daarna 

belanghebbenden (als zij tijdig een zienswijzen hebben ingediend) nog tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad 

van State. 
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