COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Notitie evaluatie besluitvorming ruimtelijke projecten
Te besluiten om
1. In te stemmen met de inhoud van de notitie ‘Evaluatie besluitvorming ruimtelijke
projecten’;
2. De notitie voor te leggen aan de informatiecommissie voor een eerste discussie over dit
onderwerp.
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 24 mei 2007 besloten de rollen van B&W en raad bij
grootschalige (woning)bouwprojecten anders te verdelen. Tegelijkertijd werd afgesproken om
de nieuwe werkwijze op een later moment te evalueren. In de bijgevoegde notitie ‘Evaluatie
besluitvorming ruimtelijke projecten’ wordt hiermee een start gemaakt en een
procedurevoorstel gedaan voor de verdere aanpak van de evaluatie.
In de notitie wordt de context van ruimtelijke projecten geschetst. Er wordt ingegaan op het
karakter van grootschalige projecten, de actieve of faciliterende rol die de gemeente kan
hebben, het juridisch instrumentarium en het ruimtelijk beleid.
Daarna worden de oude en de nieuwe werkwijze toegelicht. De oude werkwijze is globaal
gevolgd van 2000 tot 2007. De nieuwe werkwijze wordt geïllustreerd met casuïstiek uit de
periode 2007-2012.
Beoogd effect
Door evaluatie het proces van besluitvorming bij ruimtelijke projecten verder verbeteren op
het punt van het betrekken van burgers en organisaties in de initiatief- of definitiefase.
Scope van de evaluatie
In de evaluatie wordt getoetst in welke mate gedurende de periode mei 2007 tot juli 2012:
1. de geformuleerde doelstellingen (pag. 3 notitie) zijn gerealiseerd;
2. de uitgangspunten (pag. 3 notitie) voor alle betrokkenen helder zijn gebleken;
3. de beleidsmatige context (pag. 3,4 notitie) waarbinnen de besluitvorming over
grootschalige (woning)bouwprojecten heeft plaatsgevonden, voldoende helder is
geweest;
4. de ruimtelijke afwegingen die daarbij zijn gemaakt, zijn ingebed in een
besluitvormingsprocedure die met de nodige (juridische) waarborgen is omkleed.
Procedurevoorstel vervolg uitvoeren evaluatie
Om een oordeel te kunnen vellen over de huidige werkwijze moeten naast de raad en het
college eigenlijk alle stakeholders in de discussie worden betrokken. Dit kan in de vorm van
een discussie in een informatiecommissie, waarbij bijv. belangrijke stakeholders als
QuaWonen, één of meerdere schoolbesturen en een marktpartij worden uitgenodigd. Verder
kan worden overwogen om bijv. op de website, burgers uit te nodigen om iets te vinden van
de manier waarop het besluitvormingsproces nu is georganiseerd en/of hen uit te nodigen

om verbetersuggesties aan te reiken. De input kan worden benut om verdere verbeteringen
in de procedure door te voeren.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
Zie procedurevoorstel.
Uitvoering
De evaluatie wordt in het derde en vierde kwartaal 2012 uitgevoerd.
Bijlagen
Notitie ‘Evaluatie besluitvorming ruimtelijke projecten’
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