
    

 

Motie “Formats voor participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten" 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 22 september 2022,  

naar aanleiding van het vaststellen van het de lijst verplichte participatie buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten  
 
Constaterende dat: 

 Met de komst van de Omgevingswet de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om 
buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen waarbij participatie verplicht 
wordt gesteld, 

 Het activiteiten betreffen waarbij in een eerder stadium geen participatie heeft 
plaatsgevonden.  

 In Bijlage 1 "Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor 
participatie verplicht is" categorieën van activiteiten zijn benoemd met een 
gedifferentieerd niveau van participatie: van gewenst tot verplicht, van meeweten tot 
meedenken tot meewerken 

Overwegende dat  

 voor de categorieën 1 "activiteiten in en om het huis" en 2 "standaard initiatieven - 
veel voorkomend"  de door het college voorgestelde lichte of licht-middel participatie 
(respectievelijk  "meeweten" en "meedenken") vormvrij, niet verplicht maar wel 
gewenst is, 

 categorie 1 activiteiten bevat die voor met name direct omwonenden veel impact 
kunnen hebben op de leefomgeving, zoals de realisatie van een dakopbouw in 1 of 2 
lagen, 

 categorie 2 activiteiten bevat die veel impact kunnen hebben op de leefomgeving van 
meer dan alleen de direct omwonenden (buren), zoals de realisatie van 9 woningen, 

 hoewel in veel gevallen niet verplicht een zekere standaardisering van de wijze van 
participatie initiatiefnemers kan helpen de participatie succesvol vorm te geven met 
voor omwonenden (en gemeente) een voorspelbare kwaliteit 
 

Verzoekt het college om: 

1. (Communicatie)standaarden / formats uit te werken die door initiatiefnemers kunnen 
worden gebruikt bij de participatie, waaronder een set standaard brieven voor omwonenden, 
hulpmiddelen / suggesties voor bewonersbijeenkomsten (do's en don'ts), algemene tips voor 
succesvolle participatie en een lijst van aanbevelenswaardige publicatiekanalen (kranten, 
websites) waar initiatiefnemers hun plannen kunnen publiceren en deze standaarden / 
formats via de gemeentelijke website beschikbaar te stellen, 



2. Gedurende de eerste twee jaar na invoering van de Omgevingswet de werking van deze 
formats te monitoren, tussentijds waar nodig aan te passen en de raadscommissie hierover 
te informeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Actiepartij   Partij voor de Dieren 

Danny van Leeuwen  Jacqueline van den Broek 


