Samen de stad maken

Durven we de regie op participatie los te laten?

Wat gaan we doen?
• Participatieleidraad Breda
• PlanBreda
• Regie loslaten? Casus

Participatieleidraad Breda
• Raadsbesluit juli 2019
• Voor initiatieven én
gemeentelijke projecten
• 4 stappen
1. participatieniveau
2. participatieplan
3. uitvoering
4. verslag maken

• 4 participatieniveaus
1. informeren
2. raadplegen
3. adviseren
4. co-creatie

• Voldoet het aan de wet?
• Participatie vormvrij?

✓

• Participatiebeleid?

✓

• Te gebruiken voor beleid ✓
• Kan het scherper?

✓

• Verplichte categorieën?
• Leidraad schrijft voor aan
iedereen
• Ga je stimuleren of opleggen?
• Verplichte categorieën of
participatieverordening?
Stappenplan In gesprek met
belanghebbenden over uw bouwplan | Breda

Evaluatie na één jaar
• Kan beter… zowel door gemeente als door
initiatiefnemers
• Maar het gebeurt wel!
• Leerpunten:
• Meer onder de aandacht brengen
• Zichtbaar maken dát we het doen
• Gemeente wordt gemist op participatieavonden
• Dilemma’s:
• “het is niet verplicht”
• én én én… reageren via participatie,
connecties, bezwaar/mediation

Communicatie
• Interne communicatie

• Externe communicatie

• Afdelingsoverleggen ➔ maatwerk

• via website bij bouwplannen

• Intranet ➔ tools aanbieden

• in brief aan initiatiefnemer

• Kennisgroep participatie

• zelf het voorbeeld geven

• Yammer-groep

• platform PlanBreda.nl
• initiatiefnemer goede inleiding
meegeven

De praktijk

Energie A16, windmolens
“Mijn werk is heel dubbel: windenergie is nodig,
maar ik weet dat windmolens een enorme impact
hebben op mensen” - Energie A16
•
Opzoek naar meerwaarde
•
Luisteren met een open houding

Herinrichtingen Openbare Ruimte
• VR Brillen
• Met karton en plakband op straat visualiseren
• Enquêtes

Locatie ziekenhuis Langendijk
Transformatie
•
Interactieve sessies door ontwikkelaar, met
terugkoppeling
•
Stadslab bijeenkomsten

Aanleg glasvezel
•

Gebruik participatieleidraad in
overeenkomst vastgelegd

Markdal
Herinrichting rivierdal
Herinrichting Markdal (arcgis.com)
•
Projectleiding bij Vereniging neergelegd
•
Begrippenlijst gemaakt > dezelfde taal spreken
•
Spreek niet over draagvlak maar eigenaarschap

PlanBreda
• Platform voor participatie
• Gemeentelijke projecten
• Gebiedsontwikkelingen
• Initiatieven van derden
• Ideeën van derden
• Uitbreiding naar wijkplatforms

•
•
•
•
•
•

Voor iedereen
Spelregels
Vraagt initiatiefnemer zelf traffic te organiseren
Niet verplicht in participatietrajecten
Stijgende lijn in het gebruik
Raad is er erg van gecharmeerd

PlanBreda

Durven we de regie los te laten?
Spanningsveld
• Participatie is verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer

• Participatie is vormvrij
• Participatie is voor veel initiatiefnemers nieuw en onbekend
• Rol voor belanghebbenden verandert, van reactief naar actief
• Verwachtingen rondom participatie? We streven niet naar consensus…

• Aanwezigen participatiebijeenkomst verwachten reactie van gemeente
• Als de raad vindt dat de gemeente een faciliterende rol moet spelen
• Kunnen we participatieplannen en verslagen beoordelen?
• Hoe wegen we het mee in het vergunningenproces?

• Het kan zijn dat we de uitkomsten van het proces pas zien als het
participatieverslag is toegevoegd aan de vergunningaanvraag
• Wat doe je als we het proces als onvoldoende beoordelen?
• …

Durven we de regie los te laten?
Fictieve casus
De omgevingsvisie is vastgesteld, de raad geeft daarmee uitgangspunten tav
inbreidingslocaties: autoluw, goede aansluiting op OV netwerk, meer horeca
in de wijken.
Ontwikkelaar organiseert een participatieavond en bespreek de eerste
schetsen voor een bouwplan met een aanzienlijk aantal woningen (past in de
woonopgave!). Gemeente is niet aanwezig om een toelichting te geven op het
waarom van de uitgangspunten in de visie. De avond krijgt zijn eigen beloop.
Ook veel reacties op PlanBreda. Media bericht over het plan op basis van het
participatieproces.

Uitkomst: omwonenden vrezen voor parkeeroverlast door bewoners en
bezoekers/bevoorrading horeca. Grote kans op bezwaar als er onvoldoende
parkeerplaatsen aangelegd worden (bewoners en horeca). Horeca maakt het
plan haalbaar. Ontwikkelaar kan extra parkeerplaatsen inpassen en voorziet
zelfs dat het plan hiermee beter verkoopbaar is. Hij kan een plan maken dat
aan de bezwaren tegemoet komt, met evenveel woningen.
Het participatieproces is volledig en volgens de spelregels doorlopen.

Durven we de regie los te laten?

Op inhoud

“Het participatieproces overlaten aan initiatiefnemers betekent ook dat
je de uitkomst moet accepteren”
Op proces
“De gemeente moet uit dit soort processen blijven om verderop in het
proces onafhankelijk te kunnen oordelen”

