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Beantwoording vragen
ex art 9 RvO inzake 
inzage participatie

Beste heer Michielsen,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Wordt bij alle ingediende initiatieven een participatieplan gemaakt?

Antwoord 1.
Bij de stedelijke ontwikkelingsprojecten, van groot tot klein, wordt altijd aan participatie gedaan. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van avonden (digitaal of fysiek) of het voeren van één op één gesprekken met omwonenden bij kleine 
ontwikkelingen. Bij nieuwe initiatieven worden stakeholders in een vroegtijdig stadium betrokken. In de Coronatijd is 
dat gewoon doorgegaan, heel soms nog fysiek in kleinere settings, maar veel vaker digitaal in de vorm van webinars. 
Op de gemeentelijke website en bij het indienen van een plan wordt de initiatiefnemer gewezen op participatie. Echter 
niet voor elk initiatief wordt een participatieplan gemaakt. Er zijn kleine initiatieven waarbij een uitgebreid 
participatieplan niet nodig is.

Vraag 2.
Wordt dit participatieplan vervolgens altijd gepubliceerd? Zo ja waar? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 2.
Participatieplannen worden niet gepubliceerd. Dit is niet opgenomen de in participatieleidraad. Bij uitgebreide 
procedures worden alle stukken behorende bij de aanvraag gepubliceerd. Het participatieplan maakt daar onderdeel 
van uit.

Vraag 3.
Wordt bij plannen van de gemeente zelf een participatieplan gemaakt?
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Antwoord 3.
Niet voor alle gemeentelijke plannen wordt een participatieplan gemaakt. De gemeente onderhoudt, vanuit het 
wijkgericht-werken, continu relaties met verschillende groepen in de wijk. Deze contacten kunnen uitmonden in 
projecten in de leefomgeving. Bij deze projecten, denk aan een speelplek, park of herinrichting van een plein, maken 
we gebruik van participatieve uitgangspunten die overeenkomen met de leidraad.
Waar het contact met de wijk leidt tot een wijkdeal is zelfwerkzaamheid een vereiste. Dit is een vorm van participatie 
met een zeer hoge betrokkenheid vanuit de buurt. Concrete voorbeelden van het betrekken van de buurt zijn Linie- 
Zuid (met de bewoners samen is met tape en karton een herinrichting gevisualiseerd op ware grootte), bij het project 
De Nieuwe Mark is in 2017 gestart met stakeholders bijeenkomsten om zoveel als mogelijk informatie, wensen en 
kansen op te halen. Met VR brillen heeft de gemeente in Tuinzigt (Acaciastraat en omgeving - een van de eerste 
plannen op Planbreda.nl) op straat gestaan. Bij de aanleg van glasvezel is de aannemer gevraagd een 
participatieplan te maken.

Vraag 4.
Is de gemeente bereid op planbreda.nl naast de initiatieven ook het participatieplan te publiceren? - Kan de termijn 
om te reageren op plannen die gepubliceerd worden op https://planbreda.nl/worden verlengd van 2 weken naar 
bijvoorbeeld 4 weken?

Antwoord 4.
De insteek van PlanBreda is om het proces wederkerig te laten zijn. Er worden reacties opgehaald op bij een plan en 
informatie verstrekt. Bij de informatie die verstrekt wordt op PlanBreda kan de initiatiefnemer het participatieplan 
toevoegen. Het alternatief, gebruik maken van de tijdlijn op PlanBreda, gebeurt ook vaak. Daarmee zijn de mijlpalen 
in het proces in één overzicht zichtbaar. Graag merken we nog op dat PlanBreda één van de 
participatiemogelijkheden is. Een ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om via een eigen platform aan participatie te 
doen.

PlanBreda faciliteert online participatie bij planvorming, het platform bepaalt niet zelf de reactietermijnen. De 
reactietermijn wordt in overleg met de initiatiefnemer van een plan bepaald, op basis van de totale planning van een 
project.

Vraag 5.
Kan de gemeente zorgen dat bij een omgevingsvergunning aanvraag ook direct de betreffende aanvraag kan worden 
ingezien?

Antwoord 5.
Gemeente Breda werkt met het verstrekken van informatie op aanvraag. In het contact dat dan ontstaat wordt meer 
informatie over het proces gegeven en wordt aan het eind van het proces, bij de verlening van de vergunning, de 
gevraagde informatie toegestuurd. De landelijke voorziening biedt inderdaad wel de mogelijkheid om bij de 
kennisgeving ook bijlagen (de aanvraag) te plaatsen. Gemeente Breda kiest hier niet voor omdat elke aanvraag dan 
AVG-proof gemaakt dient te worden (anonimiseren) en omdat tijdens de behandeling de aanvraag nog regelmatig 
wijzigt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

, gemeentesecretaris.
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