Omgevingswet

Spiekbriefje Participatie

April 2021, G40, Sarah Ros en Pascale Georgopoulou

Image: © by Alan (merrionsq)

V1.5 apr 2021
Type 1: Verplicht, geen keuze. Type 2: Verplicht, met keuzemogelijkheden. Type 3: Als dit speelt in uw gemeente,
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Participanten

Wie zijn belanghebbenden en/of stakeholders?

Past u maatwerk toe of neemt hierover iets op in het participatiebeleid?

Is uw besluit beleidsneutraal? Dan is een participatietraject
toch zinvol, omdat participanten ook relevante inbreng
kunnen hebben op beleidsneutrale besluiten.

Participanten onder de Omgevingswet zijn: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
bestuursorganen. Omgevingsbesluit (art. 5.3, derde lid)
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Kennisgeving

Hoe gaat u (als gemeente) invulling geven aan de verplichte kennisgeving van participatie bij de start van het
opstellen van een omgevingsplan of het nemen van een projectbesluit?

Op welke wijze gaat u deze kennisgeving publiceren?

De kennisgevingsplicht: het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving van het voornemen om een
Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is hierop ook omgevingsplan vast te stellen, of een projectbesluit te nemen, aan hoe het de participatie vormgeeft.
van toepassing.
Omgevingsbesluit (art. 10.2, eerste en tweede lid), Omgevingswet (art. 16.29 en art. 5.47 kennisgeving
voornemen), Omgevingsbesluit (art. 5.2 inhoud en kennisgeving voornemen).
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Motiveringsplicht

Hoe gaat u (als gemeente) de motiveringsplicht participatie bij de de vaststelling van een omgevingsvisie, een
programma, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening, een omgevingsplan en projectbesluit
vormgeven?

Wat neemt u hierover op in het verplichte participatiebeleid?

Motiveringsplicht: het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.
Omgevingsbesluit (art. 10.2, 10.7, 10.8). Na de vroegtijdige participatie volgt er over het ontwerpbesluit
nog een formele zienswijzeperiode volgens afdeling 3:4 Awb.
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Aanvraagvereiste bij de omgevingsvergunning

Optie 1: Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend waarbij de aanvraagvereiste participatie niet
is ingevuld door de initiatiefnemer.

Optie 1: Het bevoegd gezag neemt deze aanvraag niet in behandeling.

In de omgevingsregeling is een aanvraagvereiste participatie opgenomen. De initiatiefnemer (dat kan ook
een gemeente zijn) van een aanvraag van een omgevingsvergunning moet aangeven of en zo ja, hoe hij
invulling heeft gegeven aan participatie heeft gedaan (middels een beschrijving). Omgevingswet (art.
16.55). Omgevingsbesluit (art. 5.3), Omgevingsregeling (art. 7.4).

Spiekbriefje Participatie
Wettelijke plichten en keuzemogelijkheden
(TYPEN)

Spieken mag

Optie 2: Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend waarbij bij de aanvraagvereiste participatie is Optie 2A: het bevoegd gezag vindt dat er belangen van derden hadden moeten
ingevuld met een "nee". Er is niet aan participatie gedaan.
worden opgehaald.
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I Het bevoegd gezag verzoekt de initiatiefnemer alsnog om
belangen bij derden op te halen (en de initiatiefnemer zoekt
Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale afweging bij het besluit op de aanvraag.
contact met derden). Overige informatie hierover is te vinden
in de nota van toelichting Omgevingsbesluit (p.135)
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II Het bevoegd gezag komt zoekt zelf contact met derden om Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale belangenafweging bij het besluit op de
belangen op te halen.
aanvraag.
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III Het bevoegd gezag start een zienswijzeprocedure en
verlengt de beslistermijn met zes weken.

Optie 2B: Het bevoegd gezag is het met de initiatiefnemer eens dat het ophalen
van belangen van derden niet nodig is.

4
Optie 3: Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend waarbij bij de aanvraagvereiste participatie is
ingevuld met een "ja", de beschrijving is bijgevoegd.
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Optie 4: Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit ingediend
waarvoor participatie verplicht is gesteld door de gemeenteraad (zie ook het amendement Van Eijs c.s.). De
aanvraagvereiste participatie is ingevuld net een "ja", de beschrijving is bijgevoegd.
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Verplichte participatie bij een omgevingsvergunning Gaat de gemeenteraad gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aanwijzen waarvoor participatie
voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit
verplicht is?

Participatiebeleid

Wat neemt u in uw participatiebeleid op over de motiveringsplicht?

Optie 2A, I, II en III zijn mogelijk

Optie 3A: Het bevoegd gezag weegt de uitkomsten van het participatieproces
mee bij integrale afweging en besluitvorming over de aanvraag.
Optie 4B: Het bevoegd gezag is van oordeel dat de uitkomsten van het
participatieproces onvoldoende inzicht bieden in de verschillende belangen.
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Het bevoegd gezag neemt een besluit op de aanvraag.

Optie 3A: Het bevoegd gezag weegt de uitkomsten van het participatieproces
mee bij integrale afweging en besluitvorming over de aanvraag.
Optie 3B: Het bevoegd gezag is van oordeel dat de uitkomsten van het
participatieproces onvoldoende inzicht bieden in de verschillende belangen.
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Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale belangenafweging bij het besluit op de
aanvraag. Ook na ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning is op basis van artikel 4:8
van de Awb de mogelijkheid een zienswijze procedure in te bouwen. Om hiervoor binnen de reguliere
procedure voldoende tijd in te ruimen, kan de beslistermijn worden verlengd tot veertien weken (artikel
16.64, tweede lid, van de wet).
Ook bij de aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure
geldt, kunnen partijen zich melden bij het bevoegd gezag, namelijk gedurende de zienswijze procedure.

Optie 2A, I, II en III zijn mogelijk

Welke gevallen wijst de gemeenteraad aan en neemt de gemeenteraad dit besluit Let op: in het loket van het DSO moeten toepasbare
als onderdeel van een (toekomstig) wijzigingsbesluit omgevingsplan of los
regels/vragenbomen worden opgenomen waardoor de
daarvan?
initiatiefnemer bekend is met deze lijst van gevallen.

Hoe vult het bevoegd gezag de rol in bij het bepalen van de kwaliteit van
participatie?

Amendement Van Eijs c.s. kamerstuk 34986 nr. 56
Omgevingswet (art. 16.55) is als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt «een bouwactiviteit of een afwijkactiviteit» vervangen door: een
omgevingsplanactiviteit.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: de gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen
waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van
burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend.
Bij het vaststellen van een kerninstrument waarvoor de motiveringsplicht participatie geldt, zoals een
omgevingsvisie, een programma of het omgevingsplan, wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de
resultaten daarvan zijn. Daarbij wordt ook aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het
toepasselijke decentrale participatiebeleid.
Met deze motivering wordt duidelijk hoe partijen zijn benaderd, wie waren betrokken, hoe partijen hun
inbreng hebben gegeven, en wat met de inbreng is gedaan, dus ook welke afwegingen gemaakt zijn. Zo
blijkt uit de motivering ook of recht is gedaan aan de gelijkwaardigheid van alle partijen.
Het participatiebeleid is een uitwerking van de motie Nooren c.s.. Dit participatiebeleid vormt het kader
voor de motivering van participatie bij de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Let op: de
aanvraagvereiste participatie bij de omgevingsvergunning valt hier niet onder.
In het Omgevingsbesluit is de inhoud van het Invoeringsbesluit geland. De motie Nooren is verwerkt in
art. 10.2, 2e lid (voor het omgevingsplan).
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(Inspraak- en) Participatieverordening

Hoe geeft u invulling aan de verplichtingen die voortkomen uit het Wetsvoorstel versterking participatie op decentraal
Wat neemt u in de verordening op over het uitdaagrecht?
niveau?

Van inspraakverordening naar participatieverordening
De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ingestemd met het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau. Het doel van het
wetsvoorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid
van hun gemeente, provincie, waterschap en eilandraad vergroten. Ook wordt het uitdaagrecht, als
specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd. De kern van het voorstel is dat de huidige
inspraakverordening wordt verbreed naar een ‘participatieverordening’ opdat elke bevoegd gezag
expliciet maakt op welke wijze inwoners betrokken worden in verschillende fasen (voorbereiding,
uitvoering en evaluatie) van het beleidsproces. Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
om kaders te bieden aan inwoners over hun mogelijkheden van betrokkenheid en welke procedures
daarvoor gelden. Het bevoegd gezag is vrij te beslissen op welke wijzen en op welke beleidsterreinen
(dit is dus breder dan alleen het fysiek domein) de samenleving in die verschillende fasen van het
beleidsproces wordt betrokken.
Ook kan het uitdaagrecht worden opgenomen in de participatieverordening, en ook hier is het aan het
bevoegd gezag zelf om keuzes te maken over de vorm van participatie. Bijvoorbeeld over de vraag
welke beleidsterreinen in aanmerking komen voor overname van de uitvoering, welke inhoudelijke en
procedurele criteria gelden voor de behandeling van verzoeken en welke voorwaarden dan gelden.
Ten slotte wordt de zorgplicht van de burgemeester over de kwaliteit van burgerparticipatie uitgebreid
naar de fasen van uitvoering en evaluatie van het beleid.
Relatie met participatiebeleid Omgevingswet: het participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet
gaat enkel over het betrekken van de samenleving bij de voorbereiding van beleid, dus niet de evaluatie
en uitvoering. Ook heeft het participatiebeleid uit de motie Nooren alleen betrekking op het fysiek domein.
Participatiebeleid bindt alleen de overheid, het bevoegd gezag, zelf. De participatieverordening bevat, net
als de inspraakverordening, regels die algemeen bindend zijn.
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Stimuleren van participatie (motie de Vries, 2015)
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DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
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Milieu Effect Rapport

1

Inspraak

4

Uitgebreide procedure toepassen

Hoe gaat u als bevoegd gezag initiatiefnemers stimuleren om de samenleving actief te betrekken bij de
voorbereiding op aanvragen om en omgevingsvergunning?

Is alle relevante informatie over participatie-procedures en de inhoudelijke informatie voor participanten op de
gemeentelijke website en/of de Landelijke Voorziening van het DSO te vinden? Zo ja, waar en hoe?
Heeft u de aanvraagvereiste participatie aangevuld met de lijst van gevallen van buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is?

Heeft u het MER, indien er een m.e.r.-plicht geldt, ook (ter informatie) beschikbaar gesteld aan de participanten?

Participatie is geen vervanging van rechtsbescherming. Rechtsbescherming gaat over de gang naar de rechter.
Voor de rechtsbescherming sluit de Omgevingswet aan bij de Awb.
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Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om een adequate
vorm te kiezen voor participatie. Daarom is de aanvraagvereiste participatie in de
Omgevingswet uitputtend geregeld, er mogen dus geen extra eisen aan worden
toegevoegd.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging maken hier
onderdeel van uit (afdeling 3.2 Awb). Het bestuursorgaan vergaart bij de voorbereiding van een besluit de nodige
kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen en moet het besluit motiveren (artikel 3:4 en 3.46 Awb).
In besluiten moet dus worden aangegeven welke belangen en maatstaven een rol hebben gespeeld bij de
belangenafweging. Participatie is een onderdeel van deze belangenafweging.

Amendement Smeulders: in artikel 16.65, vierde lid, wordt in de mogelijkheid voorzien om het bevoegd
gezag afdeling 3.4 van de Awb toe te laten passen op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Die mogelijkheid is beperkt tot activiteiten die
aanzienlijke gevolgen hebben of kunnen hebben op de fysieke leefomgeving, of waartegen naar verwachting
meerdere belanghebbenden bedenkingen hebben en uit de aanvraag blijkt dat die belanghebbenden niet of
onvoldoende zijn betrokken. Voordat het bevoegd gezag gebruik maakt van deze mogelijkheid, stelt het de
aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te brengen.

Als het MER in een plan of programma is opgenomen, moet dit als zodanig herkenbaar worden
weergegeven zodat inzichtelijk is welk deel van dit plan of programma onderdeel van het MER vormt.
Omdat het MER in het plan of programma is opgenomen, geldt de mogelijkheid van inspraak voor het
plan of programma automatisch ook voor het MER. Als het MER niet in het rapport is opgenomen, moet
het MER tegelijkertijd bij het ontwerpplan of ontwerpprogramma ter inzage worden gelegd en worden
kennisgegeven. Het MER dient dus gemaakt te zijn voordat het ontwerpplan of ontwerpprogramma ter
inzage wordt gelegd. Ook participanten die vroegtijdig betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van
het plan of programma, kunnen betrokken (willen) worden bij de verwerking van eventuele m.e.r.uitkomsten.

De thema’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Participanten
Kennisgeving
Motiveringsplicht
Aanvraagvereiste
Verplichte participatie
Participatiebeleid
Participatieverordening
Stimuleren van participatie
DSO
MER
Inspraak of rechtsgang
Uitgebreide procedure

Wat is kennisgeving van participatie?
•

Wie worden betrokken, wanneer en waarover en hoe

•

Voorgenomen besluit omgevingsplan en projectbesluit

•

Wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer

•

Waar is aanvullende informatie beschikbaar (toegankelijkheid)

•

Het bevoegd gezag bepaalt de meest geschikte wijze, waardoor het
relevante publiek zo goed mogelijk wordt bereikt

•

Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van toepassing
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Wat is een participatiemotivering?
Bij het vaststellen van het kerninstrument wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken
en wat de resultaten daarvan zijn.
Daarbij wordt aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het
toepasselijke decentrale participatiebeleid*.
Vanzelfsprekend: hoe partijen zijn benaderd, wie waren betrokken, hoe partijen hun
inbreng hebben gegeven, en wat met de inbreng is gedaan, dus welke afwegingen
gemaakt zijn. Zo blijkt uit de motivering of recht is gedaan aan de gelijkwaardigheid
van alle partijen.
*Uitwerking motie Nooren in de motiveringsplicht. Strekking is dat het participatiebeleid het kader
voor de motivering biedt.
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Pascale, wat verwacht de gemeenteraad van deze motivering?
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De aanvraagvereiste participatie
•

Bij een omgevingsvergunning
(omgevingsplan/omgevingsverordening/waterschapsverordening)

•

Aangeven OF burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen
bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken.

•

Indien ja, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens over HOE zij zijn betrokken
en WAT de resultaten daarvan zijn.

•

Het bevoegd gezag geeft kennis van de aanvraag in één of meer dag-, nieuws- of
huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze.

•

Participatie bij de omgevingsvergunning is de verantwoordelijkheid van de
initiatiefnemer
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Wat als het ‘onvoldoende’ is
•

Het is mogelijk om, voorafgaand aan de indiening, een ontwerpaanvraag ter inzage
te leggen. Het bevoegd gezag bepaalt zelf een passende termijn voor het indienen
van de reacties.

•

Na publieke kennisgeving kan door het bevoegd gezag, op basis van de verstrekte
gegevens bij de aanvraag, worden bezien of er nog aanvullend contact met derde
partijen nodig is. Dan is de initiatiefnemer niet meer aan zet.

•

Artikel 4.8 Awb bevat de mogelijkheid voor een bestuursorgaan om een zienswijze
te vragen aan derden die naar verwachting bedenkingen zullen hebben tegen het
voorgenomen besluit. Ook bij de reguliere procedure.
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Amendement Van Eijs c.s.
•

De gemeenteraad kan “gevallen van” buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
aanwijzen waarbij participatie verplicht is

•

Dit geldt alleen als het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is

•

Voor die gevallen waarin de participatie is verplicht, moet de aanvrager aantonen
dat hij aan participatie heeft gedaan

•

Nee op de aanvraagvereiste, is een grond voor het buiten behandeling laten van
de aanvraag
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Pascale, hoe waren de gesprekken met gemeenteraden
over dit onderwerp?
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Amendement Smeulders c.s.
•

De reguliere procedure is het uitgangspunt voor aanvragen voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit

•

Indien er sprake is van een zwaarwegend geval of indien er meerdere
belanghebbenden zijn, kan het bevoegd gezag per besluit bepalen dat de uitgebreide
procedure van toepassing is

•

Bevoegd gezag kan zelfstandig kiezen voor de uitgebreide procedure

•

Het kiezen voor de uitgebreide procedure is gewenst om alle belangen in beeld te
krijgen voor een zorgvuldige besluitvorming

•

De gemeenteraad kan het college verzoeken om in overleg te treden met de
aanvrager (bij voorkeur tijdens het voortraject van de aanvraag) met het doel om de
uitgebreide procedure toe te (gaan) passen.
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Pascale, hoe is het samenspel tussen raad en college
hierin (kaders-uitvoering)?
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Participatie en rechtsbescherming

•

Participatie is geen vervanging van rechtsbescherming. Rechtsbescherming
gaat over de gang naar de rechter. Voor de rechtsbescherming sluit de
Omgevingswet aan bij de Awb.

•

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: een zorgvuldige
voorbereiding en belangenafweging maken hier onderdeel van uit (afdeling
3.2 Awb). Het bestuursorgaan vergaart bij de voorbereiding van een besluit
de nodige kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen en
moet het besluit motiveren (artikel 3:4 en 3.46 Awb).
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Participatiebeleid
• De motie Nooren c.s.: decentrale overheden zullen moeten aangeven in hun
motiveringsplicht op welke wijze invulling is gegeven aan het toepasselijke decentrale
participatiebeleid.
• Als de gemeenteraad gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aanwijst
waarin participatie verplicht is, ligt het ook voor de hand dat de raad zich een oordeel
vormt over de wijze waarop die participatie bij voorkeur moeten plaatsvinden. Naast deze
mogelijkheid van verplicht stellen, kan de aanvraagvereiste participatie niet verder worden
uitgebreid.
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Participatieverordening
•

De Wet versterking participatie op decentraal niveau wordt voorbereid.

•

De inspraakverordening in de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet zal worden omgezet naar
een ‘participatieverordening.

•

Awb Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (aanpassing) art. 3.10 t/m 3.18
Verbreding van alleen inspraak naar betrekken samenleving door participatie waar inspraak deel van
uitmaakt.

•

Deze verordeningen richten zich dan niet alleen op de voorbereiding, maar ook op de uitvoering en
evaluatie van het beleid. Dit is breder dan de fysieke leefomgeving.

•

De participatieverordening stelt regels over de betrokkenheid van inwoners en andere
belanghebbenden, maar niet hoe dat moet gebeuren. De raad is vrij verschillende vormen te kiezen voor
de verschillende beleidsterreinen. De standaardprocedure is afdeling 3.4 van de Awb maar daarvan kan
soms geheel of gedeeltelijk van worden afgeweken.
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Uitdaagrecht
Uitdaagrecht als specifieke vorm van participatie in de uitvoeringsfase
”Een specifieke vorm van participatie is het uitdaagrecht. De raad heeft de vrijheid om te
beslissen welke beleidsterreinen in aanmerking komen voor overname van de feitelijke
uitvoering, welke inhoudelijke en procedurele criteria gelden voor de behandeling van
verzoeken of “uitdagingen” en onder welke voorwaarden gemeentelijke taken aan inwoners
kunnen worden overgedragen.
Deze vorm houdt in dat inwoners van de gemeente of lokale maatschappelijke partijen de
gemeente verzoeken om de feitelijke uitvoering van een taak van de gemeente over te
nemen als zij denken deze taak beter en goedkoper te kunnen uitvoeren. Met dit verzoek wordt
de gemeente “uitgedaagd”, aldus de memorie van toelichting op de Wet versterking participatie op
decentraal niveau.” Dit gaat in de regel over taken van het College van B&W.

Pascale, op welke wijze kan de discussie met de gemeenteraad
hierover het beste gevoerd worden?
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Participatieverordening en uitdaagrecht
Intrekken inspraakverordening
Aangezien inspraak een vorm is van participatie kunnen deze verordeningen niet naast elkaar
blijven bestaan.
De eindrapportage dient een volledig overzicht te bevatten van zowel de mondelinge als de
schriftelijke participatiereacties. Dit is de weergave van de naar voren gebrachte opvattingen en
vermelding van de personen die hun opvatting naar voren hebben gebracht.
Als het sluitstuk van participatie wordt voorgeschreven dat het bestuursorgaan aangeeft wat met
de zienswijzen wordt gedaan.
De bekendmaking van de resultaten van de participatieprocedure is uitermate belangrijk. Dit rondt
de participatieprocedure daadwerkelijk af.
De Wet versterking participatie op decentraal niveau gaat over beleid van overheden zelf, het heeft
geen betrekking op participatie georganiseerd door initiatiefnemers in het kader van een aanvraag
omgevingsvergunning.

Participatieverordening en uitdaagrecht
Artikel 150 gemeentewet aanpassing
1. De raad stelt een verordening vast waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze
waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
gemeentelijk beleid worden betrokken.
2. Indien de raad de in het eerste lid bedoelde betrokkenheid regelt in de vorm van inspraak,
dan wordt deze verleend door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
tenzij in de verordening anders is bepaald.
3. In de verordening kunnen voorwaarden worden bepaald waaronder ingezetenen en
maatschappelijke partijen de volgende taken van het gemeentebestuur kunnen uitvoeren:
a. taken inzake de huishouding van de gemeente waarvan de raad de uitvoering
aan het gemeentebestuur heeft opgedragen;
b. taken waarvan de uitvoering bij of krachtens een andere dan deze wet aan het
gemeentebestuur is opgedragen, voor zover de uitvoering van de taak door een
ander dan het gemeentebestuur met het bij of krachtens die wet bepaalde niet
in strijd is.

Verhouding participatiebeleid en participatieverordening
•

Participatiebeleid kan breder zijn dan alleen de participatieverordening. Het is mogelijk in het
participatiebeleid te verwijzen naar regels in de inspraak- en participatieverordening. Het beleid kan
bovendien aangeven hoe een norm uit de verordening concreet wordt toegepast. Een voorbeeld, de
verordening zegt: “Het bestuursorgaan informeert voorafgaand aan de participatie belanghebbenden
hierover op correcte wijze.” Het beleid kan dan worden ingevuld met de norm voor ‘een correcte wijze’.

•

Het participatiebeleid en de participatieverordening zijn niet inwisselbaar. Het beleid bindt namelijk
alleen het bestuursorgaan, niet de burger. In het beleid kan alles worden opgenomen wat het
bestuursorgaan relevant acht, de verordening is beperkt tot de wettelijke grondslag.

•

De participatieverordening kan geen betrekking hebben op aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Vragen
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