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Motie Burgerinspraak bij bouwprojecten 
 
De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020  
 
Overwegende dat: 

 Burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van de Omgevingswet; 

 De Omgevingswet is uitgesteld naar 2022; 

 Bouwprojecten zichtbaar lijden onder het gebrek van duidelijke en tijdige in-

spraak door belanghebbenden;  

 Initiatiefnemers de verantwoordelijkheid hebben burgerparticipatie in hun ont-

wikkelingstraject mee te nemen; 

 Initiatiefnemers burgerparticipatie in een dialoog vormgeven en afwegingen 

kunnen beargumenteren; 

 De huidige wetgeving pas aan het eind van een ontwikkeltraject voorziet in 

burgerparticipatie in de vorm van een zienswijze; 

 Dergelijke zienswijzen voor belanghebbenden vaak als mosterd na de maaltijd 

voelen en de ruimte om plannen aan te passen nog maar zeer beperkt zijn; 

 Ook voor initiatiefnemers, door de inbreng van belanghebbenden niet vol-

doende mee te wegen, dit tot ongewenste situaties kan leiden; 

 De raad zal toetsen hoe burgerparticipatie is meegenomen binnen een ont-

wikkeltraject; 

 Inwoners in toenemende mate hierover bij politieke partijen aan de bel trek-

ken. 
 

BESLUIT: 
 
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
 

1. Burgerparticipatie binnen elk ontwikkeltraject expliciet te borgen, in de geest van de 
Omgevingswet, 

2. Initiatiefnemers hiervan in een vroeg stadium te verwittigen. 
3. Per bouwproject een aparte paragraaf te laten opnemen waarin tijdig duidelijk wordt 

welke plek belanghebbenden hebben op een participatieladder, hoe zij daarvan ge-
bruik kunnen maken en hoe de projectontwikkelaar met deze inbreng is omgegaan.  

4. Burgers in deze dialoog actief te ondersteunen en over te informeren, 
5. Deze werkwijze van toepassing te verklaren op alle nieuwe projecten, inclusief pro-

jecten die nog niet ter behandeling zijn voorgelegd in de commissies. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Son en Breugel, 2 juli 2020 
 
Fracties CDA,  Dorpsvisie. PvdA/GL 

 

BESLUIT GEMEENTERAAD 2 JULI 2020: 

De motie is aangenomen. 

(unaniem) 

 


