
 

 

Motie “informeren gewoon doen”  
De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 14 mei 2018. 
 

Onderwerp: betrekken bij de behandeling van het herstelplan landelijk gebied 

Constaterend dat: 

- bij de behandeling van het herstelplan Landelijk Gebied, het college haar inwoners meer 

pro-actief kan betrekken/op de hoogte brengen van vergunningaanvragen, 

bestemmingsplanwijzigingen, die gevolgen hebben in hun woon- en leefomgeving.  

- bij het in werking zijn van een inrichting/het uitvoeren van een project, het college 

omwonenden meer actief kan informeren over de wijze waarop ze met de klachten van hen 

omgaat,de consequenties en haar te nemen maatregelen.  

 

Overwegende dat: 

- niet alleen bij de vergunningaanvraag via de aanvrager, omwonenden in het voortraject 

actief te informeren, maar; 

- zelf ook actief belanghebbenden/omwonenden te betrekken bij vergunningaanvragen die 

gevolgen kunnen hebben op woon- en leefomgeving, met mogelijke neveneffecten voor 

mens en milieu, alsook; 

- bij het in werking zijn van de inrichting, als er klachten en meldingen zijn, bewoners 

tussentijds actief te informeren.  

 

Verzoekt het college om: 

de werkwijze rond het betrekken van inwoners/belanghebbenden te veranderen/aan te passen, 

vooruitlopend  op het in werking treden van het participatietraject in de omgevingswet, die naar 

waarschijnlijkheid  in 2021 wordt ingevoerd, door gebruik te maken van de informatieladder; 



De Informatieladder  

Bij aanvang: 

1. Bij aanvraag van een vergunning, waar; 

 - een uitgebreide procedure voor nodig is en een milieuvergunning,  

-  voor aanvragen van een omgevingsvergunning met een beperkte milieutoets 

De aanvrager te verzoeken belanghebbenden/omwonenden , ruim voorafgaand aan de aanvraag, 
1

actief te informeren. 

2. Het college ziet toe dat de vergunningaanvrager het betrekken van belanghebbenden/ 

omwonenden actief en zorgvuldig doet, en geeft advies over de wijze waarop, met wie en 

wanneer dit moet gebeuren en de onderwerpen die aan de orde moeten komen  (geluid, 

geur, trilling, vervoer) 

Bij in werking zijn van de activiteit/inrichting: 

3. Het college zal belanghebbenden/omwonenden actief informeren over de status en 

bevindingen van de mogelijke controle rapporten indien de activiteit/inrichting in werking is. 

4. Indien er sprake is van klachten en meldingen van belanghebbenden/omwonenden, die 

gerelateerd zijn aan de activiteit van de verleende vergunning, verzoekt de gemeente de 

eigenaar omwonenden wederom actief te betrekken in aanwezigheid van het college, of een 

vertegenwoordiger, als toehoorder/adviseur. Waarbij  de eigenaar van de 

activiteit/inrichting, indien mogelijk, met voorzieningen/maatregelen komt waardoor 

klachten en meldingen afnemen.  

5. Op de website van de gemeente een openbare registratie bij te houden van alle klachten en 

meldingen die omtrent de activiteit zich voordoen, zodat belanghebbenden/omwonenden de 

klachten geregistreerd zien of zien dat ze in behandeling zijn. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Namens de fractie van PvdA/GroenLinks Koggenland  

 

1 Belanghebbenden zijn omwonenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) 
die gevolgen ervaren van enige betekenis, zoals  omschreven in het Omgevingsrecht (ECLI:NL:RVS:2016:737) 


