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MOTIE Leden Visser-Danser (PUUR) en Janson (PvdA) 
“zij aan zij met de inwoners – instellen Onafhankelijk 
adviesorgaan: Omgevingssupport –” 
 
De gemeenteraad van Noordwijk; 
In vergadering bijeen op 30 juni 2020; 

Constaterende dat: 
 

- Iedereen belang(en) heeft in onze samenleving. Samenleven in een lokale gemeenschap 
betekent voortdurend belangen afwegen, zeker bij ruimtelijke ontwikkelingen in onze 
leefomgeving; 

- De veranderende samenleving vraagt om een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners 
en ontwikkelaars/bedrijven/organisaties  

- De samenleving steeds meer in het voortraject betrokken wil worden als gelijkwaardige 
partner.  

- Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zo over en weer gewerkt wordt vanuit 
vertrouwen om begrip, en een breed draagvlak te creëren;  

- Participatie een kernbegrip is van de Omgevingswet;  
- Het belangrijk is de omgeving te betrekken bij planontwikkelingen;  
- Kennisachterstand, en tekort aan kundigheid bij inwoners, keer op keer leidt tot (grote) 

onvrede en frustratie;  
- Initiatieven veel vertragingen oplopen door een ongelijk speelveld;  

Overwegende dat: 
 
Omgevingswet 

- Een belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is om inwoners meer zeggenschap te 
geven over hun leefomgeving. Hun inzet zal bijdragen aan het vinden van duurzame 
oplossingen voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, voorzieningen en 
woonomgeving.  

- De verantwoordelijkheid voor het vinden en uitvoeren van deze oplossingen niet langer alleen 
ligt bij de gemeente. Vanuit hun betrokkenheid ontwikkelen inwoners ook zelf ideeën, 
initiatieven en plannen om hun woonomgeving vorm te geven en te verbeteren.  
 

Rol van de gemeente 
- De gemeente een nieuwe rol te vervullen heeft ten opzichte van de samenleving. Zij zal meer 

ruimte moeten bieden aan initiatieven. Bij elk initiatief wordt de vraag gesteld: willen we dit? 
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Met als grondhouding: ja, mits… De omgevingsvisie en omgevingsplannen zijn hierbij 
leidend. Als gemeente zullen we moeten meedenken en samenwerken aan een prettige, 
veilige en vitale leefomgeving die recht doet aan de verschillende belangen.  

 
Participatie en project/particulier ontwikkelaars 

- De omgevingswet initiatiefnemers van ruimtelijke projecten opdraagt om de dialoog met 
omwonenden aan te gaan. Dat kunnen projecten zijn van particuliere initiatiefnemers, 
aannemers/ontwikkelaars of van de gemeente zelf.  

Van mening dat:  
 
Geen gelijk speelveld: 

- Inwoners vaak pas geconsulteerd worden over voorgestelde bouwplannen als deze al enige 
vorm (principeverzoek) hebben aangenomen (zie recentelijke discussie Admiraal De Wit); 

- Kennisachterstand, en tekort aan kundigheid bij inwoners, regelmatig leidt tot (grote) 
onvrede en frustratie;  

- Inwoners (omwonenden) weten wat er speelt en wat er nodig is in onze leefomgeving; 
- Inwoners beschikken niet altijd over voldoende tijd, organisatiekracht, inhoudelijke kennis of 

financiële middelen om hun mening of advies goed kenbaar te maken. Waardoor er 
nauwelijks sprake is en kennis van de spelregels en een gelijk speelveld. 

 
Zij aan zij staan met de inwoners-> onafhankelijk adviesorgaan: Omgevingssupport 
 

- Door de inbreng van omwonenden een initiatief wordt ‘verrijkt’ en de kwaliteit er van wordt 
verhoogd; 

- Inwoners (omwonenden) bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun (directe) leefomgeving zodanig 
faciliteren dat zij gefundeerd hun mening kunnen geven over een initiatief van de gemeente, 
particulieren en/of aannemers/ontwikkelaars.  

- Door een passende professionele ondersteuning kansrijke initiatieven sneller tot een 
volgende fase zullen kunnen worden gebracht.  

- Samenwerking zorgt voor een beter begrip, vertrouwen en draagvlak voor een ruimtelijk 
initiatief. Kosten, tijd (en moeite) worden bespaard. Vertrouwen wordt gewonnen.  

- Vertrouwen wordt gewonnen; kosten (en moeite) worden gespaard. 

Roept het college op: 
 
Instellen van een onafhankelijk adviesorgaan: “Omgevingssupport” 
 

- een onafhankelijk adviesorgaan (naam: Omgevingssupport) in te stellen dat betrokken 
inwoners faciliteert, begeleidt, ondersteunt bij het opstellen van hun reactie, oordeel, 
standpunt, mening, advies over een te ontwikkelen ruimtelijk initiatief of project. Zodat zij op 
een gelijkwaardige manier horen en gehoord worden.  
 

Samenstelling van het adviesorgaan: 
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- In de Omgevingssupport zijn uiteenlopende disciplines vertegenwoordigd zoals 
omgevingsmanager, planoloog, stedenbouwkundige en jurist. De omgevingssupport draagt 
zo bij om zeggenschap op een eerlijke, gelijkwaardige manier te delen.  

- Voorstel is om een financiële bovengrens per initiatief aan te geven. Bij een initiatief van een 
particulier, aannemer of projectontwikkelaar kunnen de kosten via de gemeente worden 
doorberekend aan deze partijen 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

-  

 
Taetske Visser-Danser                       Jan Janson 
PUUR!                                                    PvdA 
 


