
Proces  

Graag inzage in proces tot besluitvorming tot nu toe en wie kunnen we 
aanspreken op de gemaakte afspraken tot nu toe? 

Verwezen wordt naar de Commissie RO van 15 november 2022, deze 
vergadering is openbaar beschikbaar en terug te luisteren 

Graag stappenplan vanaf nu naar de toekomst inclusief de inspraak? Eerst moeten er haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd en moet een 
ontwikkelende partij worden gevonden. Voor het overige nog niet bekend, 
wanneer er meer concrete informatie is wordt u geïnformeerd  

Wat waren de vragen van de JJR aan de jongeren in 2019? Verwezen wordt naar het rapport van de JJR. Dit is openbaar beschikbaar via de 
website van de gemeente 

Waar is de inspraak van jongeren. Zij willen nu vast anders wonen dan in 2019. 
Wordt dat onderzocht? 

We hebben geen reden om aan te nemen dat woonwensen van jongeren sinds 
2019 wezenlijk zijn veranderd.  

Hoe wil je mensen met verschillende belangen samen de plek laten bepalen? Door goed alle relevante belangen af te wegen binnen de kaders die gesteld zijn. 
Waar geen overeenstemming wordt bereikt moet het gemeentebestuur een 
afweging maken en een beslissing nemen 

Graag inzage in de stukken of anders het jaartal waarin afspraken zijn gemaakt 
over de afstand ten opzichte van Assum met betrekking tot bouwen? 

Schriftelijke afspraken over dat deze afstand altijd vrij zou moeten blijven zijn 
ons niet bekend 

Ik neem aan dat er al een bestemmingsplan voor het gebied is en er zal dus (naar 
mijn inschatting) een wijziging op dat bestemmingsplan moeten komen. Klopt 
dit? Als dit het geval is; kan dit dan zomaar en is dit al formeel goedgekeurd? 

In dit geval is het zo dat t.z.t. een omgevingsvergunning nodig is om de 
woningen te mogen realiseren. Dit is een voorbeeld van ‘nadere besluitvorming’. 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken en de raad wordt hierover 
geïnformeerd. Op die manier is de betrokkenheid geborgd. 

Welke partij zal de omgevingsvergunning aanvragen? Dit is de toekomstige ontwikkelaar 

Welke intenties of afspraken bestaan er tot dusver vanuit de gemeente Uitgeest 
met die partij? Waar ligt dit vast? 

Geen 

Wie onderhoud vanuit de gemeente Uitgeest het contact met die partij over de 
containerwoningen?  

Het is nog niet bekend wie contact gaat onderhouden over de toekomstige 
tijdelijke woningen 

Waarom kunnen we nu nog niet bezwaar maken? Omdat er nog geen definitief besluit (vergunning) ligt dat de tijdelijke woningen 
er mogen komen. Er ligt nog geen zogeheten besluit met rechtsgevolg. Dit is 
geregeld in de Algemene wet bestuursrecht 

wanneer kunnen we bezwaar maken Als er een definitief besluit (vergunning) ligt dat de woningen er mogen komen 

Waarom nu pas vragen stellen? Het college is van mening dat de vragen juist in een vroeg stadium worden 
opgehaald, want er ligt nog geen plan 

Waarom is de avond niet centraal? De gemeente heeft nog niets te presenteren. In de buurt leefden veel vragen. 
Om mensen de kans te geven deze te stellen waren er meerdere mogelijkheden. 
De inloopavond was daar één van. In de  uitnodigingsbrief is dit ook aangegeven 



Hoe kan het dat Q-bizz makelaar al foto’s van huizen toont op de beoogde locatie Bijzonder, er is vanuit de gemeente geen contact met deze makelaar en deze 
makelaar heeft ook geen positie in het geheel 

Bent u zich ervan bewust dat in het samenwerkingsakkoord van 2022-2026 u het 
volgende uitspreekt: 
a. Uitgeest, sterk in samenwerken! (pagina 1) 
b. In het document het uitgangspunt is; het behartigen van de belangen van 
de inwoners? (pagina 2) 
c. Het zijn van een betrouwbare lokale overheid is wat ons allen bindt. 
Vertrouwen in een gemeentebestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt. 
(pagina 2) 
d. Een gemeentebestuur dat heldere spelregels hanteert bij het tijdig 
betrekken van de inwoners en ondernemers bij besluiten die hun belang raken. 
(pagina 2) 
e. Dit heet samenwerken, waarbij niet aan alle wensen en verwachtingen 
tegemoet gekomen kan worden, maar men zich wel tijdig gehoord en serieus 
genomen voelt (pagina 2) 
f. Het betrekken van onze inwoners bij beleidsbeslissingen en/of besluiten 
zien wij als een belangrijk goed. Participatie is van belang vanwege de kwaliteit 
van- en het draagvlak voor een te nemen besluit. (pagina 5) 
Vraag: hoe vindt u zelf dat u het doet op basis van bovenstaande punten?  
 
Graag alle bovenstaande vragen per categorie toelichten in het antwoord. 

a:  het college wil graag samen met de belanghebbenden tot een zo goed 
mogelijk plan komen op deze locatie; 
b: het college heeft hierbij oog voor alle inwoners: ook die groep inwoners die 
een woning zoekt; 
c: het is niet duidelijk waarom het college onbetrouwbaar zou zijn; 
d: zie antwoord a; 
e: het college neemt alle gestelde vragen serieus en antwoordt daarop naar 
iedereen. Ook wordt nog een participatietraject opgestart. Zie verder antwoord 
a; 
f: zie antwoorden a en e. 

Waarom zijn omwonenden en belanghebbenden niet volledig en serieus 
betrokken en gehoord in het proces naar besluit en belangenafweging ? 

Belangen van omwonenden en belanghebbenden zijn en worden meegewogen. 
Belanghebbenden zijn ook de jongeren die wachten op een woning. Overigens 
ligt er nog geen definitief besluit  

In het samenwerkingsakkoord 2022-2026 staat als Participatiedoelstelling: Voor 
de komende vier jaar wordt ons uitgangspunt dat bij elk initiatief die (grote) 
impact heeft in de openbare ruimte vooraf wordt bepaald aan welke 
randvoorwaarden de participatie dient te voldoen. 
a. kunt u volledig toelichten en bewijzen dat er vooraf bepaald is aan welke 
randvoorwaarden van participatie moest worden voldaan? 
b. Kunt u toelichten of de participatie verloopt aan de hand van dit vooraf 
gestelde plan/doelen? 

Het participatietraject moet nog worden opgestart en wordt vormgegeven aan 
de hand van het stappenplan uit de Leidraad Participatie die door de raad is 
vastgesteld.  



Kent u de definitie van participatie: Wikipedia: “….In de praktijk kwam dat veelal 
erop neer, dat overheidsdiensten de wettelijk verplichte inspraakronde hielden, 
waarbij zij de burger aanhoorden, zonder dat zij op enige wijze verplicht waren 
ook daadwerkelijk consequenties eraan te verbinden. Daarop werd de term 
participatie gelanceerd: mensen wilden structureel actief meedoen, niet slechts 
een recht om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen, waartoe veel 
inspraakprocedures al snel waren verworden…” 
a. Kunt u toelichten hoe u beoordeelt dat er sprake is van participatie? 
b. Kunt u toelichten dat hier geen sprake is van “wettelijk verplichte 
inspraakronde” 
c. Kunt u toelichten hoe dit proces past binnen de participatieafspraken die 
gemaakt zijn in het samenwerkingsakkoord 2022 -2026 en het genoemde 
onderliggende participatieplan? 

De participatie moet nog worden uitgewerkt. Overigens is participatie niet 
wettelijk verplicht in een vergunningtraject (dat uiteindelijk volgt om de 
woningen daadwerkelijk mogelijk te maken)  

Wat is uw definitie van een buurt en iedereen? In de commissievergadering 17 
januari geeft u aan de buurt en iedereen in zijn geheel te willen informeren. U 
informeert alleen de aanliggende straten. De buurt moet vervolgens zelf maar 
actie ondernemen om iedereen te gaan informeren. Vragen graag per categorie 
beantwoorden: 
a. Ziet u zelf uw tekortkoming in het informeren van de buurt gezien 
bovenstaande toezegging? 
b. Ziet u zelf uw tekortkomingen in het participatieproces?  
c. Ziet u zelf in dat het niet informeren van overige omwonenden gezien het 
belang van het gebied in de Waldijk zeer onzorgvuldig is? 
d. Ziet u zelf u tekort in het informeren van iedereen en de buurt? 
e. U wil de hele buurt gelijk behandelen? Ziet u in dat de huidige – door niet 
de hele buurt gelijk te behandelen - werkwijze het vertrouwensbeginsel schaadt? 
f. Ziet u in dat het belang van de Park Waldijk ala groene long in de Waldijk 
verder strekt dan alleen de aangrenzende straten? 

a: zoals eerder aangegeven, zal het altijd een discussie blijven waar de grens 
getrokken wordt tussen mensen die wel of geen brief ontvangen. Het 
verspreidingsgebied wordt voornamelijk bepaald door het plangebied. Nu het 
zoekgebied voor het plan vergroot is, is ook het verspreidingsgebied voor de 
brief aangepast. De signalen zijn helder en we gaan het verspreidingsgebied 
vergroten. Om zoveel mogelijk belanghebbenden te kunnen bereiken wordt er 
ook een project pagina ingericht op de website van de gemeente. Hier is alle 
informatie te vinden voor iedereen. De komst van deze pagina zullen we per 
brief en ook op de gemeentepagina van de Uitgeester bekend maken. Wie niet 
met internet kan werken, helpen we altijd individueel; 
b: het participatieproces moet nog worden opgestart; 
c: zie het antwoord op vraag a; 
d: zie het antwoord op vraag a; 
e: het vertrouwensbeginsel heeft niets te maken met het wel of niet informeren 
van bepaalde (groepen) personen. Zie verder het antwoord op vraag a; 
f: ja. 

Bent u zich bewust dat u in uw reactie op de inspreker tijdens de 
commissievergaderingen van 17 januari dat u aangeeft dat de antwoorden op de 
vragen van 1 bewoner (zoals u stelt) aan de buurt zijn / zullen worden gedeeld 
maar dat dit tot op heden niet is gebeurd? 

Bij de uitnodigingsbrief van 12/1 zat een bijlage waarmee al enkele vragen 
beantwoord zijn. Alle overige vragen worden met het opstellen van dit 
document verzameld en beantwoord. U ontvangt hierbij de vragen inclusief 
antwoorden 



aanvullende vraag: Hoe beoordeelt u uw eigen tekortkoming in  de 
informatievoorziening omtrent het plan? 

In voorgaande periode, zijn er diverse schrijven (email/brieven, etc) richting 
gemeente gegaan vanuit verschillende inwoners in de Waldijk. Uw toezegging 
tijdens de commissievergadering van 17 januari 2023 deze allemaal te zullen 
beantwoorden wordt ter harte genomen. Graag ontvangen wij dan ook op alle 
niet in dit stuk genoemde vragen maar wel in voorgaande diverse schrijven 
benoemde punten complete antwoorden. 

U ontvangt hierbij de vragen inclusief antwoorden 

In uw brief van 12 januari spreekt u over participatie. 
a. Waarover gaat de participatie? 
b. Hoe gaat de participatie plaatsvinden? 
c. Wanneer gaat de participatie plaatsvinden? 
Vindt de gemeente dat voor de nu reeds gemaakte belangenafweging voldoende 
participatie heeft plaatsgevonden? Zo ja, hoe en wanneer heeft die participatie 
plaatsgevonden en wat is er mee gedaan? 

Nog niet bekend, als hier meer concreet over bekend is krijgt u meer informatie 

Plangebied heeft groter effect dan omliggende straten. Kunt u hier in de 
communicatie rekening meehouden? 

Ja, het verspreidingsgebied zal worden vergroot 

Wanneer start de participatie? Tot nu toe is er schijnparticipatie bij de 
besluitvorming. 

Nog niet bekend, als hier meer concreet over bekend is krijgt u meer informatie 

Bent  u zich bewust dat u in uw reactie op de inspreker tijdens de 
commissievergaderingen van 17 januari volgordelijke onjuistheden verkondigt? 
Bent u zich ervan bewust dat u als wethouder de raad en de raadscommissies alle 
inlichtingen dient te verschaffen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn. 

We hebben geen reden om aan te nemen dat de raad niet (volledig) of onjuist is 
geïnformeerd 

En als het gaat om de gevolgde procedure en communicatie hoe dit tot nu toe is 
gelopen getuigd dit niet van serieuze burgerparticipatie en transparantie, maar 
lijkt dit meer op een te volgen afvinklijstje achteraf om eigen handelen en 
besluiten conform wet en regelgeving te kunnen verantwoorden.  
Geeft me niet bepaald vertrouwen en voelt ook niet, dat ik als burger echt serieus 
genomen wordt! 

Veel informatie is nog niet of nauwelijks bekend. We hebben de gelegenheid 
willen bieden om vragen te stellen omdat we merkten dat die er veel waren. Het 
participatietraject wordt nog voorbereid en opgestart na de uitkomst van de 
haalbaarheidsonderzoeken en als de ontwikkelaar bekend is.  

 


