Uitgangspunten (CONCEPT)
1. In Groningen werken we aan het vergroten van zeggenschap van
inwoners over hun leefomgeving. Wij beschouwen een goed
participatieproces bij ingrepen in deze leefomgeving hiervoor als
essentieel.
2. De gemeente Groningen zet zich in om een goed participatieproces
zoveel mogelijk te stimuleren.
3. De gemeente neemt zelf een voorbeeldrol in voor het goede gesprek: er
worden eisen aan participatie uitgewerkt en gehandhaafd voor
gebiedsontwikkelingen en de instrumenten van de Omgevingswet (visie, -plan, en programma’s).
4. Inwoners en andere stakeholders worden in een zo vroeg mogelijk
stadium bij een initiatief betrokken. Dat wil zeggen: voordat het initiatief
is uitgewerkt. Hier kan alleen met zwaarwegende argumenten van
worden afgeweken.
5. Wij bouwen voort op de in gang gezette democratische vernieuwing. Zo
houden we ons aan het bewonersconvenant, waarin is vastgelegd dat
wijkgerelateerde zaken altijd vooraf met desbetreffende
wijkvertegenwoordigingen worden afgestemd.

6. Bij elk initiatief waarvan te verwachten valt dat het veel impact heeft
voor de wijk, stad of dorp, willen we dat er van tevoren een
participatieplan wordt opgesteld. Dit participatieplan moet voor
participanten inzichtelijk zijn.
7. Participatieprocessen moeten zo toegankelijk, transparant en
representatief mogelijk zijn. Daarom bevat een participatieplan altijd:
- Een stakeholders/omgevingsanalyse: wie wordt er betrokken en
waarom;
- Hoe inwoners en andere stakeholders betrokken gaan worden (met
speciale aandacht voor moeilijk te betrekken groepen, het betrekken van
de verschillende opvattingen, en een proces waarvan de vorm aansluit
bij de doelgroepen);
- Hoeveel zeggenschap participanten in het proces hebben (informeren,
adviseren, co-creëren en meebeslissen)
- Waar participanten zeggenschap over hebben: welk deel van het plan
staat al vast, en waar zijn nog wijzigingen mogelijk.
8. Bij het aanvragen van een vergunning vragen wij (altijd) om een rapport
waarin verslag wordt gedaan van de uitvoering van de participatie dan
wel het participatieplan. (Ook als er geen participatieplan is, moet er
antwoord gegeven worden op: met wie geparticipeerd is, hoe dit is
gedaan en op welke manier er aan de wensen, zorgen en of ideeën
tegemoet is gekomen.)

