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Aanwezig:  

Frank Kwakman, Herman in ‘t Veen, Derk Jaap Bessem, Rik van Niejenhuis (raadslid), Ludo Kobes 

(Patrimonium), Peter Wijnsma, Floor Olijve, Jan Pieter Koppert, Frans Soeterbroek en Eric van Deelen 

 

Afgemeld:  

Els Struiving, Hans Sietsma (raadslid), Sandra Vos (Lefier), Rick Valk, Frank Mulder.  

 

1. Vervolggesprek over de regels en aandachtspunten overleg 11 mei 

Frans schetst de context van wat we nog te doen hebben: we pretenderen niet samen het hele 

omgevingsplan te maken maar focussen ons op wat vanuit het perspectief van bewoners en wijken 

van belang is om te regelen. Dat geeft ons ook de ruimte om ons werk af te ronden zonder op alles 

een antwoord te hebben gevonden. Vanavond maken we dan ook de laatste slag rond het thema 

regels. Uitwerking pamfletten participatie en visie vergen ook nog een slag en dan kunnen we 

eindverslag maken. 

Floor: we hebben een volgende versie van het participatie-pamflet gemaakt; graag hier aandacht 

voor. 

  

Jan Pieter: de invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld; de nieuwe datum is 1 juli 2022 

geworden. Dit was 1 januari 2022. Eric geeft aan dat uitstel van de Omgevingswet niet betekent dat 

we er extra tijd hebben om bepaalde werkzaamheden extra goed te kunnen doen. Er ligt genoeg 

werk op de plank. Er moet nu niet meer bijkomen nu we richting afronding gaan. 

 

Frans: Sandra Vos is afwezig en laat weten te betwijfelen of het nog zin heeft nu nog aan te sluiten. 

Ze heeft wel begrepen dat de gemeente nog apart met de corporaties in gesprek wil over de 

omgevingswet door de gemeente. Eric: dat klopt; we pakken dat voor alle corporaties, die actief zijn 

binnen de gemeente Groningen, op. Hopelijk is deze sessie nog voor de zomer anders in september. 

Peter: wordt er in de sessie voor de woningbouwcoöperaties aandacht aan deze pilot besteedt? Zou 

wel fijn zijn. Eric geeft aan dat het niet met dit doel is gepland. Frans  geeft aan dat het wel belangrijk 

is dat de 3 deelnemers vanuit de corporaties aan de pilot elkaar even spraken over hun inbreng. Ludo 

neemt dat op zich.  

 

Aanvullingen op het casco 

Tot 24 mei konden we vragen en ideeën sturen die het CASCO oproepen naar Jan Pieter (en cc naar 

ons allen). Herman en Frank (gisteren) hebben dit gedaan. Frank licht toe dat dit de belangrijkste 

thema’s zijn die in het casco staan volgens de bewoners. 

Hoofdgroenstructuur, deze staat in de visie. Jan Pieter kan nog niet zeggen hoe dit er precies uit gaat 

zien. In bestemmingsplannen wordt groen nu ook opgenomen. Het omgevingsplan is anders van 

structuur, maar de insteek is om het groen, dat in de bestemmingsplan aangegeven wordt, ook hierin 

zo op te nemen. EDat gaat verder dan de hoofdgroenstructuur. 

Artikel 7 Oogmerken: Frank vraagt zich af wat je hier mee kan? Jan Pieter stelt dat je in een oogmerk 

een bepaald doel nastreeft. Gerjo geeft aan dat bij dit artikel nog wat aanvullingen moeten komen. 

Frans: dus feitelijk zijn die oogmerken een soort tussenvorm tussen visie en concrete regels. Derk 



Jaap geeft aan dat bij artikel 7 ook heel wat gedetailleerde tekst staat. Beeld is dat gemeente nog 

zoekende is hoe dit verder in te vullen.     

Cultuurhistorie 

Jan Pieter heeft stukken rondgestuurd over cultuurhistorische waarde-kaarten en over het 

onderscheid tussen wat je in visies regelt en wat via regels in het omgevingsplan (nu nog 

bestemmingsplan erfgoed). Neemt over wat in dat bestemmingsplan is vastgesteld. Ludo geeft aan 

dat hij al aan de slag is met deze lijst en dat hij niet nog meer regels wenst. Voor bijvoorbeeld 

renoveren werkt dit vertragend en kosten verhogend. Ludo geeft aan dat het ook moeilijk te 

combineren is met duurzaam wonen, omdat je hiervoor dan minder geld overhoudt.  

In de notitie van Marlene en Leontien staat ook dat er aandacht moet zijn voor de cultuur-historische 

waarden specifiek voor deze wijken. Het is raadzaam om dat in ieder geval in het visiestuk op te 

nemen. De vraag hoe dat door te vertalen naar het omgevingsplan vinden we lastig te 

beantwoorden. 

Buitenplanse vergunningen. 

Frans heeft aan het groepje dat zich heeft gebogen over de lijst voor participatie bij buitenplanse 

vergunningen via de mail de vraag voorgelegd of we nog kans zien om in de wijken op zoek te gaan 

naar wat bewoners vinden wat er op zo’n lijst zou moeten. Daarop kwam geen reactie. Conclusie van 

Frans is dat dit dan niet meer kan voordat we ons advies afronden en dat het in een vervolgtraject 

nog wel zou kunnen. Frank Kwakman vraagt waar deze actie dan wel thuis hoort want het is een 

mooi aanknopingspunt om de buurt er breder bij te betrekken. Frans: ik denk in vervolg visietraject 

en/of vervolg van maken omgevingsplan. Raadsleden gaven overigens aan dat de lijst waar ze zelf 

aan werken niet daarvoor zou moeten worden gebruikt. Frank vraagt waarom niet. De strekking is 

dat de onderwerpen op de lijst wel gebruikt kan worden om anderen te informeren maar de 

suggestie moet worden vermeden dat de raad de lijst ter consultatie aan de wijk voorlegt. 

Peter geeft aan dat we naar een lijstje toe moeten werken waar iedereen zich in kan vinden. 

Participatie in het omgevingsplan 
Als we regels in het omgevingsplan opnemen voor participatie. Hoe moeten die er dan uit zien? Waar 
maken we specifieke regels en waar verwijzen we naar participatieverordening gemeente. In ieder 
geval wordt aandacht gevraagd voor actieve en tijdige informatievoorziening via verschillende wegen 
(info in de wijk, elektronische systemen). En voor een instrument als de buurtvoordeelovereenkomst 
goed kijken hoe dat juridisch zit. Buurtbewoners hebben vaak het gevoel te laat betrokken te 
worden. En voor voldongen feiten staan. 
Bij een vergunningsaanvraag ben je al te laat als je dan nog aan participatie moet doen. 
Ludo vraagt zich af hoeveel de invloed moet/mag zijn van de buurtparticipatie. Hij neemt aan toch 
niet voor alles. Bij welke bouwwerken geldt dit? 
 
Jan Pieter; bij buitenplanse activiteiten gaat de raad regels op stellen waar dit m.b.t. participatie aan 
moet voldoen. Bij binnenplanse activiteiten moeten initiatiefnemers ook aangeven of ze aan 
participatie hebben gedaan; bij het antwoord nee, kunnen we verder niets eisen. Maar we kunnen 
wel een daad stellen door wat voor buitenplan geldt ook van toepassing te verklaren op binnenplans.  
Jan Pieter gaat er vanuit dat we een verordening gaan opstellen voor participatie die zowel voor 
binnen- als buitenplanse activiteiten van toepassing zal zijn. Frans: de vraag blijft of je een 
gemeentelijke participatieverordening van toepassing kunt laten zijn op binneplans. Dus ‘grote broek 
aantrekken’ gemeente kan ook betekenen dat je dan toch iets in omgevingsplan zelf opneemt.   
Rik van Niejenhuis vindt ook dat wat er nu in de wet is geregeld echt onvoldoende is en  stelt voor 
om wat de bewoners op dit punt willen boven aan te zetten in ons advies. 



Frans geeft aan dat het belangrijk is dat het zo concreet mogelijk op papier komt te staan en waar we 

bepaalde instrumenten (zoals de buurtrechten of de buurtvoordeelovereenkomst) niet in het 

omgevingsplan opnemen zouden de onderliggende principes er wel in kunnen, zoals vroegtijdige 

betrokkenheid, buurt moet ook beter worden van plannen, tijdige en begrijpelijke 

informatievoorziening. Jan Pieter waarschuwt dat hoe algemener je het formuleert hoe moeilijker 

het valt te toetsen. En daarnaast vreest hij dat een initiatiefnemer niet zelf het omgevingsplan er bij 

pakt als die een plan maakt en dius wel eens zou kunnen missen wat er vereist is. Wij adviseren 

daarom een actieve informatie over de inhoud van het omgevingsplan wanneer een initiatiefnemer 

voor het eerst contact met de gemeente opneemt.   

Conclusie : we zoeken een weg waarbij wat we belangrijk vinden aan participatie met de buurt (zie 

participatiepamflet) zowel geldt voor plannen van de gemeente, voor buitenplanse vergunningen en 

voor binnenplanse vergunningen. Daarvoor wil ook de gemeente zijn nek uitsteken. Hoe we dat 

precies regelen is een tweede. 

Derk Jaap vraagt naar het wijkconvenant deze is nog niet toegestuurd. Peter heeft het wel 

opgestuurd naar Frans, Floor en Eric; deze zal nu ook met deze groep gedeeld worden.   

Floor geeft aan Jan Pieter door welke andere gemeenten er zijn die ‘een grote broek aantrekken’ 

m.b.t. het regelen van eisen aan participatie in het omgevingsplan 

Toegankelijkheid 
Willen we rond toegankelijkheid alleen uitgangspunten benoemen in de wijkvisie en stedelijke visies 
of ook regels opnemen in het omgevingsplan? 
Herman heeft wat opgestuurd. Frans: het viel me op in de bijgevoegde stukken wel wordt gesproken 
over het idee toegankelijkheid goed op te nemen in concrete voorschriften. Dit terwijl Herman 
eerder aangaf dat dat niet goed mogelijk is omdat je dat per situatie moet bekijken. Daarbij pleit de 
werkgroep toegankelijk Groningen er voor hen daarvoor in ter schakelen.  
Herman geeft aan nu zelf (als club) het initiatief te nemen op het moment dat dat er project is. Dan 

wordt de raad of projectleider aangeschreven; men denkt aan ons. 

Jan Pieter geeft aan dat het lastig te beoordelen is, want je zou dan alles vast moeten leggen in 

regels. Nu is het al zo dat een initiatiefnemer rekening moet houden met toegankelijkheid. In het 

bouwbesluit  zijn regels opgenomen waar een gebouw aan moet voldoen. En volgens Herman kun je 

voor particulieren qua eisen aan toegankelijkheid niet verder gaan dan het bouwbesluit.  Anderen 

vragen zich af of je toch niet de punten in de notitie ‘lokale inclusiepunten WTG’ of een daarop 

lijkend handboek toegankelijkheid  voor kunt schrijven. Jan Pieter geeft aan dat wij niet de kennis in 

huis hebben om toegankelijkheid te toetsen, mochten er aanvullend op bouwbesluit regels over 

toegankelijkheid opgenomen worden. Peter vind dit een wat lastige redenering, want dat geldt toch 

eigenlijk ook voor alles wat je in het omgevingsplan regelt. Dan moet je iets doen aan de 

toetsingscapaciteit. Jan Pieter gaat informeren hoe Zwolle dit geregeld heeft, zij zijn hier al verder 

mee.  

Frans stelt voor om de definitieve tekst over toegankelijkheid te maken als Jan Pieter die toetsing 

heeft gedaan maar dat ons uitgangspunt is dat het thema een duidelijke plek verdient in het visiestuk 

en het omgevingsplan (al of niet uitgewerkt in concrete regels). 

Daarnaast is de vraag wat we doen met de toegankelijkheidstoets van de Raad voor de Leefomgeving 

(RLI) die gaat over voorkomen van uitsluiting van sociaal-economisch kwetsbaren op woningmarkt, 

voorzieningen en vervoer.  Dat is dus een ander type toegankelijkheid dan de fysieke. Daarover staat 

een passage in het participatiepamflet. We zijn het er over eens dat we hier een advies over opnemen 



in ons einddocument. Jan Pieter wijst er op dat die toets wellicht eerder past in een beleidsdocument 

dan in het omgevingsplan.  

Commissie ruimtelijke kwaliteit 
Wat is de rol voor de (opvolger van) de welstandscommissie en hoe verhoudt die zich tot de rol van 

bewonersparticipatie? En hoe onafhankelijk is die toetsing (geldt ook voor thema ecologie)? Eric 

geeft aan dat we binnen de gemeente bezig zijn met het opzetten van een gemeentelijke 

adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Samenstelling en taken zijn nog in discussie.  

In een eerdere bijeenkomst hadden we het er al over dat gemeente bij bepaalde projecten een 

adviseur kan aanwijzen en wilden we de mogelijkheid onderzoeken of die ook in (mede) opdracht 

van bewoners kan worden. Heeft hier wel een relatie mee. Er wordt na enige discussie de conclusie 

getrokken dat het koppelen van een adviseur voor de bewoners vanuit dit traject te complex is. En 

we moeten het niet door elkaar halen met de wens van bewoners om eigen ondersteuning in te 

kunnen huren.   

Peter stelt wel voor om belang van wijken en bewoners als deskundigheid toe te voegen aan deze 

commissie zodat die niet alleen bestaat uit ruimtelijke experts. We nemen dit idee over. Verder 

vinden we het van belang dat de commissie ruimtelijke kwaliteit kennis neemt van ons advies en 

aangeeft wat zij er mee aankan.  

Naar aanleiding van de discussie over hoe je bepaalt wat je regelt via wijkvisie, stedelijke 

programma’s en het omgevingsplan kwamen we vorige keer op het voorbeeld van hittestress. Is dat 

louter iets voor visiedocumenten of leent het zich tot regels in het omgevingsplan? Jan Pieter geeft 

aan dat het heel moeilijk is om hier algemene regels voor te maken in een omgevingsplan. Je kan 

bijvoorbeeld iemand niet verplichten welke tegels je moet gebruiken in je tuin. Anderen betwisten 

dit en wijzen er op dat dit nu juist volop in discussie is. Peter vindt dat we tot het maximum moeten 

gaan met het opnemen van concrete maatregelen om klimaatdoelen te realiseren. 

Frans concludeert: het is belangrijk dat er afspraken komen over klimaatadaptatie en hittestress in 

een visiedocument en dat we aanbevelen dat dit zich ook vertaalt in het omgevingsplan. 

Luchtkwaliteit en geluid 

Hier komen we niet meer aan toe. In ieder geval zullen nationale programma’s op dit terrein in het 

omgevingsplan landen. Derk Jaap merkt nog op dat geluid wel een issue is bij wonen langs de 

spoorlijn en nabij de ringweg.  

 

2. Voorstel van de inhoud en hoe we ermee om gaan voor het eindverslag 

 

Frans vraagt of hij de juiste punten in zijn voorstel staan voor het eindverslag; ja dat vinden we. 

Ook checkt Frans of de bewoners die bij deze pilot betrokken waren maar om verschillende redenen 

zijn afgehaakt nog kunnen reageren, dit is goed. 

 

Frans vraagt wie de afzenders zijn. Bewoners, ambtenaren, woningcorporaties en raadsleden? 

Peter geeft aan tijdens deze pilot door de ogen van de bewoners naar de onderwerpen te kijken en 

niet in de rol van ambtenaar. Eric sluit zich hierbij aan. We kunnen ook niet alles overnemen; de raad 

en college moet hier over beslissen. Frans geeft wel aan dat je naam aan het document verbinden 

niet vrijblijvend kan zijn. Je moet je wel in eigen kring en richting bestuur blijven opstellen als 

ambassadeur van dit advies.  

Rik heeft er geen moeite om persoonlijk zijn naam zich hieraan te verbinden. En zal ook Tessa en 

Hans vragen. (NB: overleg tussen de raadsleden leverde op dat zij hun naam ook aan het document 

willen verbinden). 



Ludo geeft aan dat hij het belangrijk vindt om eerst te weten wat er precies in komt te staan. 

Peter geeft aan dat Ludo heel nuttig (‘als slijpsteen’) het perspectief van de initiatiefnemer inbracht.  

 

Aan wie gaan we het eindverslag aanbieden? 

Derk Jaap oppert aan wethouder Roeland vd Schaaf. 

Rik oppert nog om de voorzitter van de raadscommissie (eigenlijk een raadswerkgroep) of aan de 

gehele raad. Gaat hier nog over nadenken met zijn collega’s uit deze pilot. 

Eric geeft aan dat we nu een datum moeten prikken afhankelijk van de agenda van Roeland. 

En dat we dit fysiek gaan overhandigen met een borreltje erbij. Het streven is om dit in de eerste 

week van juli (net voor de zomervakantie) te plannen. Het tijdstip moet aan het einde van de middag 

zijn (17.00 / 17.30 uur). (Nb: contact met de wethouder is gelegd: aanbieding gebeurt op 6 juli om 5 

uur).  

 

In verband met het feit dat het nog even tijd kost het participatiepamflet af te ronden en Jan Pieter 

nog wat zaken moet uitzoeken wordt afgesproken om een week langer te nemen voor de planning. 

Dus  17 juni concept gereed, week tijd voor reacties en dan definitief verhaal maken en opmaken.  

 

Het was een lange zit. Om 10 voor 10 dankt Frans iedereen voor de inbreng en spreekt de hoop uit 

dat we elkaar eindelijk weer eens live kunnen zien bij aanbieding van het advies.   

 

   


