
‘Laat omwonenden meedenken 
over grote projecten’ 
 
Geachte raadsleden, 

Vereniging Eigen Huis vraagt u aandacht voor het volgende: 

 

 

OMGEVINGSWET GAAT GEMEENTEN VERPLICHTEN TOT VASTLEGGEN PARTICIPATIE 

Eén van de aanstaande wijzigingen in de Omgevingswet is dat grote projecten sneller 

gerealiseerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de bouw van windmolens voor 

duurzame energie. Vereniging Eigen Huis heeft zich er sterk voor gemaakt dat bewoners 

daar dan wel serieus bij betrokken worden. Ook bijvoorbeeld bij de ingrijpende plannen 

om woonwijken van aardgas los te koppelen. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer dit via 

een motie weten te verankeren. De Omgevingswet gaat gemeenten verplichten om 

participatie voor omwonenden vast te leggen in beleid. Dit is ook hard nodig. 

 
BETERE PARTICIPATIE IS HARD NODIG 

Hoe beoordelen bewoners de manier waarop rekening wordt gehouden met hun 

belangen? Vereniging Eigen Huis heeft dit onlangs gepeild onder haar leden. Twee jaar 

geleden onderzochten wij dit al eerder onder alle leden. Er blijkt ondertussen helaas niet 

veel te zijn verbeterd. Uit het recente onderzoek onder onze leden, blijkt dat bewoners 

nog steeds ontevreden zijn over de manier waarop zijn worden betrokken bij diverse 

categorieën projecten. Zij beoordelen dit met rapportcijfers tussen de 4 en de 5,7. Het 

goede nieuws is dat uit het onderzoek ook blijkt dat er een grote bereidheid is onder 

bewoners om mee te denken. 

 



Oproep aan de gemeenteraad: 
‘Leg nu al vast dat omwonenden mogen mee denken over grote projecten’ 

 
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Maar op de 

wettelijke plicht om beleid voor bewonersparticipatie op te stellen hoeft u als 

gemeentebestuur natuurlijk niet te wachten. Vereniging Eigen Huis roept alle 

gemeenteraden op nu al vast te leggen dat omwonenden serieus kunnen meedenken 

over grote projecten. Wij begrijpen dat het in ons dichtbevolkte land niet altijd meevalt 

mee om ruimte te maken voor alle noodzakelijke bouwwerken en infrastructuur. 

Ruimtelijke ordening is een gevecht om de beperkt beschikbare ruimte, waarbij 

niet iedereen zijn zin kan krijgen. Maar in deze tijd past het niet meer om besluiten 

door te duwen, simpelweg omdat een bestuurslaag daartoe gemachtigd is. Zeker bij 

grootschalige projecten zoals de energietransitie is draagvlak noodzakelijk om het tot 

een succes te maken. 

 
PARTICIPATIEHANDVEST 

In het Participatiehandvest van Vereniging Eigen Huis staan zes waarborgen die de 

positie van bewoners in projecten verankeren. Hier kunt u daar meer over lezen: 

https://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen-huis/bewonersinvloed/participatiehandvest#/ 

 

DE ZES WAARBORGEN VAN HET PARTICIPATIEHANDVEST: 

1. Ga vroegtijdig in gesprek met omwonenden; 

2. Maak een bewonerseffectrapportage; 

3. Zorg voor tijdige, toegankelijke en eerlijke communicatie; 

4. Reserveer een budget voor participatie; 

5. Behoud als bevoegd gezag de regie; 

6. Stel samen met bewoners een voorkeursalternatief op. 

 
 

De vereniging wenst u veel succes en hoopt op vele geslaagde en gedragen projecten 

in uw gemeente. 

 
Met vriendelijke groet,  

…………… 

Juridisch beleidsadviseur - Vereniging Eigen Huis 

Tel.: 06 …………….. 

http://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen-huis/bewonersinvloed/participatiehandvest%23/

