
Procesvoorstel Samenspraak 

   

Samenspraak en Communicatie  

De wijze waarop de gemeente Zoetermeer omgaat met samenspraak is geregeld in de  

Kadernota Samenspraak (vastgesteld oktober 2013) en de “Samenspraakverordening” (vastgesteld 

14 september 2015). De kadernota gaat in op de inhoud en het niveau van samenspraak en de 

verordening gaat in op de vereisten die gesteld worden aan samenspraak. Voor deze beoogde 

woningontwikkeling dient een procesvoorstel samenspraak te worden vastgesteld.   

  

Aangezien woningbouw op beide locaties deels is toegestaan en zal er geen sprake zijn van een 

nieuw kaderstellend beleid. Het proces samenspraak dient door het college te worden vastgesteld.   

  

Bevoegd gezag samenspraak  

Conform de Samenspraakverordening, artikel 2 lid 2, beslist het college of de burgemeester over de 

samenspraakprocedure met betrekking tot de uitoefening van hun eigen bevoegdheden, conform 

het bepaalde in artikel 4 van deze verordening. Er is geen sprake van een nieuw kaderstellend beleid 

aangezien op de twee locaties woningbouw deels is toegestaan.   

  

A: Onderwerp en de speelruimte van de samenspraak  

Het betreft een ruimtelijke ontwikkeling door een particuliere initiatiefnemer. De gemeente is 

eigenaar van de grond voor het bouwplan. De gemeente heeft DGW in het voortraject al 

meegegeven dat de gemeente veel belang hecht aan communicatie en samenspraak met de 

omgeving.  

  

Het woningbouwprogramma past deels in het bestemmingsplan. Dit betekent dat er een juridisch 

planologische procedure zal moeten worden doorlopen waarover het college en/of de gemeenteraad 

een besluit moeten nemen. Daarnaast moet DGW een omgevingsvergunning  

aanvragen voor het bouwplan. Zowel de juridisch planologische procedure als de 

omgevingsvergunning zijn separate inspraakmomenten waarbij belanghebbenden 

inspraakmogelijkheden hebben.  

  

B: Doel van de samenspraak  

• De omgeving informeren over dit initiatief;  

• Het ophalen van kennis, wensen en informatie uit de buurt, zodat DGW en de gemeente daar 

rekening mee houden tijdens de verdere planvorming;  
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• Inzicht verkrijgen in woningbehoeften van potentiele huurder of koper;  

• Het verstrekken van procesinformatie (in welke fase van het proces zijn we, wat zijn de 

vervolgstappen? etc, etc.)  

  

Door omwonenden te betrekken bij de planvorming en te luisteren naar eventuele bezwaren, 

stimuleren we draagvlak bij de omwonenden voor de toekomstige bouwplannen.  

  

C: De schaal van samenspraak    

Het betreft hier een ruimtelijke ontwikkeling op buurtniveau. De bewoners van de woningen en de 

bedrijven die uitzien op de kavels  en/of in de directe omgeving zullen door DGW per brief worden 

geïnformeerd.   

  

D: Samenspraakgerechtigden    

Bewoners en eventuele bedrijven rondom de locatie zullen worden betrokken bij de samenspraak.   

  

E: Niveau van samenspraak   
Samenspraak vindt plaats op het niveau van raadplegen.   

  

F: Inrichting van het samenspraakproces  

Nadat het college akkoord is gegaan met de reserveringsovereenkomsten en heeft ingestemd met 

het voorliggende procesvoorstel wordt het samenspraaktraject onder regie van de gemeente 

opgestart. DGW nodigt de omwonenden per brief uit voor een informatiebijeenkomst om hun 

bouwplannen toe te lichten. De gemeente is aanwezig om reacties te peilen en toelichting te kunnen 

geven over zaken die de gemeente aangaan zoals bijvoorbeeld de eventuele gevolgen voor het 

openbaar gebied.  

De buurt krijgt de gelegenheid om vragen te stellen, te reageren en suggesties te doen. Samen met 

de initiatiefnemer worden de reacties na de bijeenkomst gebundeld en teruggekoppeld naar de 

omgeving.  

Afhankelijk van de reactie van de omgeving is het daarna aan DGW om te bepalen wat zij met de 

reacties doet en of zij verder wil met de plannen.  

  

Als DGW door  wil met de plannen, dient zij die verder uit te werken.  

Uiteindelijk moet er op een bepaald moment een juridisch planologische procedure opgestart 

worden om de woningbouw mogelijk te maken.   

  

  

 


