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Wethouder P. Vemer

Besproken items

In het gesprek hebben inwoners hun mening kunnen geven over het
doorlopen participatieproces. De meningen verschillen. Het proces is zowel
positief als negatief beoordeeld. De raadsleden hebben verduidelijkende
vragen kunnen stellen om inzicht te krijgen in de verschillende opvattingen.

Projectleider N. Nijboer
S. Puite

De voorzitter geeft de volgende samenvatting van de opgemerkte punten
over het participatieproces:
Verwachtingen:
Voordat het participatieproces start is het belangrijk dat participanten
precies weten hoe het proces verloopt, welke inbreng mogelijk is én wat
niet mogelijk is.
Terugkoppeling en weging (black box):
In het participatieproces is elke participatieavond afgesloten met een
terugkoppeling en de opvolgende avond is gestart met een terugkoppeling.
Deze terugkoppelingen zijn tevens geplaatst op de website
(https://www.tynaarlo.nl/bouwen‐en‐wonen/vries‐zuid).
Ondanks deze terugkoppelingen is het niet voor alle participanten duidelijk
wat met de eigen ingebrachte ideeën is gedaan en hoe de weging van
ideeën is geweest.
Witte vlekken:
De witte vlekken voor alternatieve woonvormen in de gepresenteerde
plannen op 26 februari zorgen voor onrust en onduidelijkheid. De witte
vlekken zijn bedoeld om flexibiliteit te houden in het plan zodat op het
moment van bouwen bekeken kan worden welke alternatieve vormen er
passend zijn en waar vraag naar is. De bebouwing in de witte vlekken moet
wel voldoen aan de bepalingen in het beeldkwaliteitsplan. Nadat de raad
heeft ingestemd met deze opzet van het bestemmingsplan wordt er een
avond georganiseerd over de invulling van de witte vlekken.
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Eind participatieproces
Het participatieproces is met de presentatie op 26 februari afgesloten.
Dit zijn de volgende stappen in het besluitvormingsproces:
‐
‐
‐

‐

College neemt besluit om het voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage te leggen
4 weken reactietermijn
College neemt reacties door en voorziet deze van een reactie
Zienswijzen en ontwerpbestemmingsplan gaan naar de raad: College
verzoekt aan gemeenteraad om ontwerpbestemmingsplan vrij te
geven voor inspraak.
Er komt een aangepaste planning op de website.
Naast deze procesmatige opmerkingen zijn er opmerkingen gemaakt
over:
Participanten hebben niet meer kans op een kavel. Dat wordt als
teleurstellend en niet terecht ervaren.
Er is verschil van mening over de voor/nadelen van wadi’s t.o.v. vijvers.
Er is zorg over de verkeersveiligheid.
De ontsluiting op de Taarloseweg.

Vervolgafspraken

Er komt een duidingsbief van het college.
De aangepaste planning wordt gepubliceerd op website
Er komt een bijeenkomst over de invulling van de witte vlekken

Audiofragment

raadswebsite
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