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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
participatie ruimtelijke initiatieven 

3236331  18 mei 2021 

Geachte mevrouw Van Wier, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 23 april 2021 heeft u raadsvragen gesteld over participatie bij ruimtelijke initiatieven. In deze 
brief ontvangt u de beantwoording daarvan. 

 
Vraag 1: Is de wethouder het met Lokaal Hengelo eens dat in belang van omwonenden de 

initiatiefnemer van een ruimtelijke initiatief voldoende inspanningen moet leveren om draagvlak 
onder omwonenden te verkrijgen. 
Het is aan een initiatiefnemer om omwonenden bij het initiatief te betrekken. De verwachting is dat 

het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving leidt 
tot betere plannen en meer draagvlak. De initiatiefnemer kan in zijn/haar plan rekening houden 

met de belangen en ideeën van derden. Dat kan verder in het proces vertraging door juridische 
procedures in de realisatie voorkomen. 

 
Vraag 2: Is de wethouder het met Lokaal Hengelo eens dat als een initiatiefnemer niet voldoende 

inspanning heeft geleverd om draagvlak onder omwonenden te verkrijgen dit een voldoende reden 
is om een omgevingsaanvraag niet goed te keuren? 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft een aantal redenen waarom een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd moet/kan worden. Dit gaat om voldoen aan de 

Bouwverordening, het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. 
Draagvlak onder omwonenden is daar geen onderdeel van. Het is dan ook niet mogelijk om een 

aanvraag te weigeren vanwege onvoldoende inspanning om draagvlak te verkrijgen.  
 

Onder de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden, is er een 
grotere rol voor participatie.  

Voor initiatieven die niet passen in het omgevingsplan (het nieuwe bestemmingsplan) kan de 
gemeenteraad vooraf in het omgevingsplan activiteiten aanwijzen waarin participatie van en 

overleg met derden verplicht is. Ook voor deze door de gemeenteraad aan te wijzen gevallen geldt 
dat participatie vormvrij is. De initiatiefnemer is ook dan zelf verantwoordelijk voor het vormgeven 

van het participatietraject. Het is echter niet mogelijk om initiatieven af te wijzen op grond van het 
participatie-criterium. Wel mag de gemeente om een toelichting of nadere informatie vragen en de 
inhoudelijke opbrengst van de participatie meewegen. 

 
Vraag 3: Kan de Wethouder toelichten hoe en op basis van welke criteria het college nu toetst of 

een initiatiefnemer voldoende inspanningen heeft geleverd om draagvlak onder omwonenden bij 
hun initiatief te verkrijgen? 

Het college toetst dit niet, zie het antwoord op vraag 2. 
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Vraag 4: Kan de wethouder toelichten hoe en op basis van welke criteria het college heeft getoetst 

of initiatiefnemer RIBW in het geval van de Steenmeijerstraat voldoende inspanningen heeft 
geleverd om draagvlak onder omwonenden bij hun initiatief te verkrijgen? 

Zie het antwoord op vraag 2 en 3. 
 

Vraag 5: Kan de wethouder ons informeren of omwonenden aan de Steenmeijerstraat ook van 
mening zijn dat initiatiefnemer RIBW voldoende inspanningen heeft geleverd om draagvlak te 

verkrijgen? 
Het college kan niet spreken voor omwonenden van de Steenmeijerstraat. 

 
Vraag 6: Kan de wethouder toelichten welke inspanningen initiatiefnemer Tactus in het geval van 
Gezondheidspark/Deldenerstraat moet leveren om draagvlak onder omwonenden bij hun initiatief 

te verkrijgen? 
Uiteraard is het wenselijk dat draagvlak wordt verkregen voor een initiatief. Op dit moment vindt 

ook een participatietraject plaats. Er zijn echter veel beelden en misverstanden rond participatie. 
Zo wordt participatie als synoniem gezien voor draagvlak. Dat is niet het geval. Initiatiefnemers en 

belanghebbenden kunnen het alsnog niet met elkaar eens zijn, ook na intensieve gesprekken en 
uitvoerige participatietrajecten. Belangen en uitgangsposities kunnen verschillend zijn. Naar elkaar 

luisteren betekent nog niet dat er een voor iedereen wenselijke en gedragen oplossing komt. 
Uiteindelijk moeten alle argumenten en belangen worden afgewogen en zal er een besluit volgen. 

 
Vraag 7: Kan de wethouder toelichten welke inspanningen de initiatiefnemer van het zonnepark 

aan de rand van de wijk Hasseler Es moet leveren om draagvlak onder omwonenden bij hun 
initiatief te verkrijgen? 

Zie voorgaande antwoorden. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


