
Voorbeeld participatietraject 
Route 3

Voorbeeld participatietraject omgevingsinitiatief

Participatieroute 3 is voor initiateven met veel impact op de omgeving. We 
geven u een voorbeeld van de invulling van participatie bij zo’n initiatief.

Aanleiding
Projectontwikkelaar ConstrucT is van plan een appartementencomplex (24 woon-
eenheden, 4 verdiepingen) te ontwikkelen op een ruim stuk grond aan de rand van 
de gemeente. Dit is een omgevingsinitiatief met op enkele punten flinke impact 
op de directe leefomgeving van omwonenden. Ook is er impact op de rest van de 
gemeente. Daarom volgt ConstrucT participatieroute 3. De gemeente werkt voor 
toestemming en vergunningverlening voor de plannen met 2 fasen. De eerste fase is 
de verkenningsfase. De tweede is de ontwikkelfase. De participatie die hierbij hoort 
sluit aan op deze fasen. 

Maken van een participatieaanpak
Voor het maken van de participatieaanpak bij beide fasen heeft ConstrucT een 
adviesbureau ingeschakeld, om samen met hen een participatieaanpak te maken. 
De aanpak maakt per deelfase duidelijk waarom, waarover, wie, hoe en wanneer 
belanghebbenden geïnformeerd en betrokken worden. Dit plan biedt houvast voor 
ConstrucT en duidelijkheid voor de omgeving en gemeente. 

Deze participatieaanpak wordt vooraf ook besproken met de ambtenaren van de 
gemeente die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en ontwikkelingen 
in dit gebied. Ook wordt de gemeenteraad over de aanpak van de participatie 
geïnformeerd. 
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1) Participatie verkenningsfase
Verkenning bij belanghebbenden om meningen en belangen te inventariseren.

Inventarisatie meningen omgeving
Om alle omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de plannen organiseert
ConstrucT een informatieavond. De omwonenden (in een straal van 500 meter)
zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd om hiernaartoe te komen. Tijdens deze
avond informeert de projectontwikkelaar de omwonenden over:
• Het te ontwikkelen gebouw en de voorlopige planning die daarbij hoort;
• Waarover ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan;
• Welke onderdelen van het plan vast staan;
• Hoe ConstrucT hierover het gesprek verder aan wil gaan met belanghebbenden.

Het doel van de informatieavond is om alle aanwezigen zo goed mogelijk te
informeren over de plannen. Ook geeft ConstrucT inzicht in de manier waarop om-
wonenden mee kunnen denken over de invulling van het gebouw en de directe 
omgeving.

De omwonenden vinden het fijn dat ze vroeg in dit proces worden betrokken en
dat er ruimte wordt geboden om mee te denken over de inpassing van dit
appartementencomplex. Wel zijn er veel bezwaren over de gekozen locatie,
potentiële parkeerdruk in de wijk, het uitzicht van de direct omwonenden en inkijk
in de achtertuinen. ConstrucT geeft aan dat de locatie vast staat. Over de andere on-
derwerpen wil ConstrucT in gesprek. Daarvoor wil ze een klankbordgroep vormen.

In deze klankbordgroep wil ConstrucT samen met 8 à 10 direct omwonenden tijdens 
meerdere bijeenkomsten aan de slag met de inpassing. Er wordt een oproep gedaan 
aan de aanwezigen. Na afloop van de avond melden direct meerdere omwonenden 
zich hiervoor aan. 

ConstrucT heeft de avond vastgelegd in een verslag waarin alle zorgen, opmerkin-
gen, wensen en afspraken zijn beschreven. Ook de manier waarop ConstrucT wil 
werken aan het goed inpassen is hierin opgenomen. Een publieksvriendelijke versie 
is een week na de bijeenkomst gedeeld met alle aanwezigen.

In gesprek met de gemeente
Na de inventarisatie met de omgeving gaat ConstrucT in gesprek met de 
gemeente aan de omgevingstafel. Hier wordt er samen met inhoudelijke 
adviseurs van de gemeente gekeken naar het omgevingsinitiatief van 
ConstrucT en naar de uitkomsten van de bijeenkomst met de omgeving. De 
gemeente adviseert ConstrucT om de plannen voor te leggen aan de raad.

In gesprek met de Raad
Op advies van de omgevingstafel legt ConstrucT het initiatief voor aan de raad 
van de gemeente. De raad is positief over het omgevingsinitiatief. Het past bij 
de doelstelling om meer betaalbare woningen te realiseren, die daarmee ook 
geschikt zijn voor starters. De raad stelt wel duidelijke eisen aan het omge-
vingsinitiatief. Zo moet het inpassingsplan worden opgesteld met omwonen-
den door middel van een intensief participatietraject. Ook moet het college 
goed op de hoogte worden gehouden van tussentijdse resultaten en moet er 
een oplossing worden gevonden voor de toenemende parkeerdruk. Ook vindt 
de raad het belangrijk dat er een verkeerskundige, vanuit de gemeente, wordt 
betrokken bij het proces. ConstrucT geeft aan alle opmerkingen van zowel de 
omgeving, de omgevingstafel als de raad mee te nemen in het participatieplan 
voor de ontwikkelfase.

De ontwikkelfase wordt gestart.
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1) Participatie ontwikkelfase
In gesprek met belanghebbenden om te komen tot goede inpassing.

Aanscherping participatieplan
Met de resultaten van de eerste informatieavond en de opmerkingen van de ge-
meenteraad heeft ConstrucT samen met het adviesbureau, de participatieaanpak 
voor de ontwikkelfase aangescherpt. 

Voor de klankbordgroep die ConstrucT samen wil stellen hebben zich inmiddels al 
25 omwonenden gemeld. In overleg met deze omwonenden is ervoor
gekozen om de klankbordgroep te verkleinen tot 12, waarbij iedere
straat in een straal van 100 meter is vertegenwoordigd.

Gesprekken met de klankbordgroep
Er zijn 5 avondbijeenkomsten georganiseerd samen met de klankbordgroep, om te
komen tot een zo goed mogelijke inpassing van het appartementencomplex. De
klankbordgroep vervulde een meedenkende rol en adviseerde de projectontwikke-
laar, architect en verkeerskundige van adviezen op het gebied van:
• Parkeeroplossingen en verkeersafwikkeling/-ontsluiting;
• Delen van het ontwerp van het gebouw in verband met het uitzicht;
• Betere inpassing in de omgeving door meer groen toe te voegen;
• Wens voor een ruimte met een maatschappelijke functie die bijvoorbeeld door 

de buurtvereniging gebruikt kan worden.

Tijdens deze gesprekken met de klankbordgroep zijn de ontwerpen voor zowel het
appartementencomplex als de directe omgeving steeds verder aangescherpt.
Hiermee is in co-creatie met de klankbordgroep constant in kleine delen gewerkt
aan een zo goed mogelijke inpassing van het appartementencomplex. Op basis van
feedback werd het ontwerp steeds verder aangescherpt.

Gedurende het proces is de omgeving actief geïnformeerd via een mailinglijst en
huis-aan-huis flyers. Het eindresultaat van de klankbordgroep is een ontwerp en
bijbehorend inrichtingsplan waarbij de input van de klankbordgroep zo goed
mogelijk is verwerkt. Het plan kan rekenen op draagvlak van de klankbordgroep.

Terugkoppeling aan de buurt en gemeente
Door middel van een inloopavond heeft ConstrucT de omwonenden in een
cirkel van 500 meter (zelfde als eerste bijeenkomst) geïnformeerd over de
resultaten. Tijdens de inloopavond konden nog vragen worden gesteld en
opmerkingen worden geplaatst. Goede suggesties werden meegenomen in de
verdere uitwerkingen maar grote aanpassingen werden niet meer gemaakt.

Ook waren er nog wat praktische vragen over bouwoverlast en de planning.
ConstrucT heeft aangegeven dat de aannemer te allen tijde bereikbaar is om
overlast aan door te geven of om vragen te stellen. Ook wordt er een website
ingericht waar omwonenden meer informatie kunnen vinden over de planning
en andere relevante informatie. ConstrucT nodigt ook alle omwonenden uit
voor de feestelijke opening van het complex, zodra dat mogelijk is.

Terugkoppeling gemeente
Naast het informeren en betrekken van de buurt is ook de gemeente goed be-
trokken geweest bij de ontwikkelingen rondom het appartementencomplex. 
De gemeente was actief betrokken bij de klankbordgroep
bijeenkomsten en bij de inloopavond, aan het einde van het participatietraject.

ConstrucT heeft gedurende het participatietraject het participatielogboek
bijgehouden waarin alle stappen die samen met de omgeving zijn gezet in zijn
terug te vinden. Het logboek geeft de gemeente een goed beeld van het
doorlopen participatietraject. Dit logboek stuurt ConstrucT ook mee bij de
vergunningsaanvraag.
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Beste buurtbewoner,

Graag nodigen wij u via deze brief uit voor de informatieavond op donderdag 3 maart van 19.30 tot 21.00. Tijdens deze 
avond vertellen wij u graag meer over de plannen om op het braakliggend stuk grond aan de Parkweg een appartemen-
tencomplex te bouwen.

Waar staan we nu?
Om ons steentje bij te dragen aan de steeds krapper wordende woningmarkt willen we graag 24 betaalbare woningen 
realiseren in de gemeente. Op dit moment bevinden we ons nog aan de voorkant van het bouwproces, de verkennings-
fase. In deze verkenningsfase gaan we graag met u en uw buren in gesprek om meningen op te halen rondom dit plan en 
de mogelijke zorgen en vragen die u heeft. We vinden het belangrijk om de directe omgeving hier zo vroeg mogelijk bij 
te betrekken om zo te komen tot een zo goed mogelijke inpassing van het appartementencomplex in uw buurt.

Informatieavond 3 maart a.s.
Op donderdagavond 3 maart vindt er een informatieavond plaats van 19.30 tot 21.00 in de kantine van de 
voetbalvereniging Sportclub, aan de Parkweg 20. U bent vanaf 19.00 van harte welkom. Graag ontvangen we uw 
aanmelding via info@construct.nl.

Tijdens deze avond vertellen we u graag alles over de plannen. We begrijpen dat deze plannen vragen bij u kunnen 
oproepen. Die vragen en mogelijke zorgen horen we graag. Een deel daarvan kunnen we mogelijk direct 
beantwoorden. Maar we willen vervolgens ook graag samen met een aantal betrokken bewoners uit de buurt 
antwoorden en oplossingen vinden voor de vragen en zorgen. Dit alles komt daarna terug in een inpassingsplan. Over 
de samenwerking die hiervoor nodig is vertellen we ook meer tijdens de informatieavond.

Meer informatie of vragen?
Wilt u alvast wat meer lezen over de bouwplannen of heeft u alvast vragen? Bekijk dan de website www.construct.nl, 
stuur een mail naar info@construct.nl of bel ons via (030) 447 23 63.

Graag tot 3 maart!

Jeroen Schipper
Projectleider appartementencomplex Parkweg
(+316)12 62 71 90
j.schipper@construct.nl


