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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 16 mei 2017. 

Onderwerp 
Vaststelling inspraakverordening onder intrekking bestaande Inspraakverordening 2010. 

Advies raadscommissie 
Stemstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

Geldende inspraakverordening intrekken en vervangen conform voorstel. 

Doelstelling 
Een besluit nemen over het voorstel om de geldende inspraakverordening in te trekken 
en te vervangen. 
Inleiding 
Op grond van artikel 150 Gemeentewet moet elke gemeente een inspraakverordening 
hebben. De geldende inspraakverordening dateert van 1 december 2010 en is 
grotendeels gebaseerd op de modelverordening van de VNG van 2003. 

Argumenten 
1. De huidige inspraakverordening is in wettechnisch opzicht gedateerd te noemen. 

Veel verwijzingen in de inspraakverordening naar bijzondere wetten zijn niet meer 
actueel vanwege veranderingen in deze bijzondere wetten. Verder zijn bepaalde artikelen 
overbodig geworden vanwege wijzigingen in het algemene bestuursrecht. In de 
Algemene wet bestuursrecht is in hoofdstuk 9 van de Awb het klachtrecht opgenomen, 
waardoor het betreffende artikel over het beklagrecht kan vervallen. 

2. De concept inspraakverordening is in overeenstemming met de landelijke 
wetgeving. 

De nieuwe inspraakverordening volgt in hoofdlijnen de modelverordening van de VNG die 
dateert uit 2012, behalve voor wat betreft het bieden van participatie. Dat is in deze 
gemeente al in andere regelingen als de verordening cliëntenparticipatie sociaal 
domein en het reglement inzake procedure overleg huisvesting onderwijs vastgelegd. 

3. Met de nieuwe regeling kunnen inspraakprocedures effectiever worden ingezet. 

Net als in de huidige inspraakverordening is een aantal besluiten uitgezonderd van 
inspraak. Deze lijst met besluiten is geactualiseerd en uitgebreid. Zo worden voortaan 
besluiten waar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure al gevolgd wordt, als 
bestemmingsplannen, uitgezonderd van inspraak. In de praktijk is de meerwaarde vaak 
gering. Omdat er wel situaties kunnen optreden waar dat anders ligt - bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen voor (woning)bouwplannen buiten de bebouwde kom en 
bestemmingsplannen die als "politiek of maatschappelijk gevoelig" kunnen worden 
aangemerkt, blijft het college bevoegd om inspraak in te zetten. Verder wordt de termijn 
voor het indienen van zienswijzen na publicatie van een ontwerpbesluit verkort van 
zes naar vier weken waardoor de totale doorlooptijd van de procedure verkort wordt. 
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4. het voorstel sluit aan bij het collegeprogramma 2014 - 2018 dat ervan uitgaat dat 
inwoners van de gemeente tijdige communicatie kunnen verwachten. Tevens 
vermindert de regeldruk voor inwoners en bedrijven. 

In het collegeprogramma is afgesproken dat uitgegaan wordt van de landelijke regels en 
alleen aanvullende regels (aanvullend inspraak) gesteld worden als de lokale situatie 
daarom vraagt. Het doel is een stapeling van regels en daarmee procedures (inspraak op 
inspraak) voorkomen. De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot 
een andere manier van werken. Meer verantwoordelijkheid voor inwoners leidt ook tot 
een efficiënter en doeltreffender optreden van de gemeente. In dit kader past ook dat de 
gemeente in overleg is met de provincie over het overslaan van het vooroverleg bij 
bestemmingsplannen in eenvoudige gevallen (bijvoorbeeld agrarisch naar wonen) en met 
het waterschap vergelijkbare afspraken wil maken. Hiermee zal een verdere versnelling 
optreden in procedures waar dat, in eenvoudige gevallen, wenselijk is. 

Kanttekeningen 
Geen. 

Planning/uitvoering 
Na intrekking van de geldende verordening en vaststelling van de nieuwe verordening 
kan de nieuwe verordening bekend gemaakt worden en in werking treden. 

Bijlagen 
1. inspraakverordening 2010. 
2. vergelijkingstabel. 

Het p©t|eg^ van burgemeester en wethouders, 
d&4>*tfflemeester. LOCO 

Portefeuillehouder : De heer W.C. Haagsma 
Steller : de heer mr. A. Rispens; 06 13 34 09 52; 
a.rispens@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017, no. 480174; 

gelet op artikel 149 en 150 Gemeentewet 

B E S L U I T : 

1. De Inspraakverordening 2010 in te trekken en 

2. de navolgende verordening vast te stellen: 

De Inspraakverordening gemeente Noordoostpoider. 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding 

van het beleid; 
b. inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven; 
c. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of het 
wijzigen van het beleid; 
d. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 
e. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Noordoostpolder. 
Artikel 2. Onderwerp van inspraak 
Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt 
verleend bij het voorbereiden van het beleid. 

Artikel 3. Onderwerpen voor inspraak 
1. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet of een verordening daartoe verplicht. 
2. Inspraak kan worden verleend ten aanzien van beleidsvoornemens waarbij dat niet 
wettelijk verplicht is. 
3. Op basis van deze verordening wordt in ieder geval geen inspraak verleend: 
a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van eerder vastgesteld beleid; 
b. indien inspraak bij of krachtens wetteli jk voorschrift is uitgesloten; 
c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan 

geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft; 
d. inzake de begroting, de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening en belastingen 

bedoeld in hoofdstuk XV van de gemeentewet; 
e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen zo spoedeisend is dat inspraak niet 

kan worden afgewacht; 
f. indien het belang van de inspraak niet opweegt tegen het belang van de 

verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving; 
g. over een beleidsvoornemen dat hoofdzakelijk betrekking heeft op interne of 

organisatorische aangelegenheden van de gemeente; 
h. over een besluit dat rechtstreeks voortvloeit uit een beleidsvoornemen waarover 

inspraak heeft plaatsgevonden; 
i. indien bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan is bepaald dat de 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van het besluit of beleidsvoornemen 
van toepassing is; 
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4. In afwijking van het in het derde lid gestelde kan het college besluiten om in 
bijzondere situaties inspraak toe te staan. 

Artikel 4. Inspraakgerechtigden 
Inspraak wordt verleend aan belanghebbenden en ingezetenen van de gemeente 
Noordoostpolder. 

Artikel 5. Inspraakprocedure 
1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing, met dien verstande dat anders dan genoemd in artikel 3:16, eerste lid, de 
termijn geen zes maar vier weken bedraagt. 
2. het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere 
inspraakprocedure vaststellen. 

Artikel 6. Verslaglegging inspraak 
1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. Deze 
verplichting geldt niet indien niet of niet ti jdig zienswijzen kenbaar zijn gemaakt. 
2. Het eindverslag bevat in ieder geval: 
a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure; 
b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar 
voren zijn gebracht; 
c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven of al 
dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan. 
3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. 

Artikel 7. Overgangsrecht 
Indien voor het ti jdstip van inwerkingtreding van deze verordening is besloten inspraak 
te verlenen dan gelden voor die inspraakprocedure de bepalingen van de 
Inspraakverordening 2010. 

Artikel 8. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking. 

Artikel 9. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als Inspraakverordening gemeente Noordoostpolder. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 6 juni 2017 
De griffier, de voorzitter. 
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Toelichting bij de Inspraakverordening Noordoostpolder 

Algemeen 
Inleidend kan opgemerkt worden dat de verordening hoofdzakelijk aansluit bij de 
modelverordening van de VNG die dateert uit 2012, behalve voor wat betreft het bieden 
van participatie. Dat is in deze gemeente al in andere regelingen als de 
de verordening clientenparticipatie sociaal domein en het reglement inzake procedure 
overleg huisvesting onderwijs vastgelegd. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
a. Inspraak. 
Hiervoor is aangesloten bij artikel 150 van de Gemeentewet. Inspraak is onderdeel van 
de voorbereiding van het gemeentelijk beleid en heeft een tweeledig doel, te weten 
belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om hun mening te geven over een 
beleidsvoornemen en de gemeente de gelegenheid te bieden om hun mening te geven 
over een beleidsvoornemen. 

b. Inspraakprocedure. 
De verantwoordelijkheid voor het maken van een regeling over inspraak ligt ingevolge 
artikel 150 Gemeentewet bij de raad. 

Artikel 2. Onderwerp van inspraak 
Elk bestuursorgaan bepaalt ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In sommige gevallen kan het 
doelmatiger zijn dat inspraak plaats vindt door middel van spreekrecht bij bijvoorbeeld 
commissie- of raadsvergaderingen. Om die reden blijft de mogelijkheid bestaan dat voor 
bepaalde beleidsvoornemens een andere wijze van inspraak wordt gehanteerd. 

Artikel 3. Onderwerp van inspraak 
Het besluit om al dan niet inspraak te verlenen betreft een besluit in de zin van de Awb, 
waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 

In het eerste lid is bepaald dat altijd inspraak wordt verleend ingeval de wet daartoe 
verplicht. In de navolgende gevallen is het bieden van inspraak verplicht: 
- de voorbereiding van een verordening in het belang van de archeologische 

monumentenzorg (Monumentenwet 1988, i.e. artikel 38, derde l id); 
- de voorbereiding van een ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing (Wet 

stedelijke vernieuwing i.e. artikel 7, derde l id); 
- de voorbereiding van het gemeentelijk milieubeleidsplan (Wet milieubeheer, i.e. artikel 

4.17, derde l id); 
- de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een afvalstoffenverordening die 

afwijkt van artikel 10.21 Wet milieubeheer (Wet milieubeheer i.e. artikel 10.26, tweede 
lid). 

In het derde lid zijn de gevallen aangegeven waarin geen inspraak wordt verleend. Het 
betreft: 
a. ondergeschikte herzieningen van eerder vastgesteld beleid. 

Het is niet zinvol inspraak te verlenen indien het gemeentelijk beleid niet of slechts in 
beperkte mate wordt herzien. 
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b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten, dan wel indien en 
voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift andere vormen van inspraak zijn 
voorgeschreven. 

In dit geval biedt de wet geen ruimte voor inspraak dan wel wordt een andere vorm van 
inspraak wettelijk voorgeschreven. 

c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan 
geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft; 

Aangezien het bestuursorgaan in deze gevallen geen beleidsvrijheid heeft is het niet 
zinvol inspraak te bieden. 

d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen 
bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; 

Het gaat hier om de financiële kernbevoegdheden van de gemeenteraad die zich niet 
lenen voor inspraak. 

e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen zo spoedeisend is dat inspraak niet 
kan worden afgewacht; 

Het gaat hier om een afweging tussen enerzijds de urgentie van de besluitvorming en 
anderzijds de belangen van betrokkenen, waarbij de urgentie het primaat heeft. 

f. indien het belang van de inspraak niet opweegt tegen het belang van de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving; 

Het betreft hier een belangenafweging tussen kwetsbare groepen in de samenleving 
enerzijds en de belangen van derde belanghebbenden anderzijds. In bepaalde gevallen 
kan dit er in resulteren dat het belang van de kwetsbare groep prevaleert. 

g. een beleidsvoornemen dat hoofdzakelijk betrekking heeft op interne of 
organisatorische aangelegenheden van de gemeente; 

Gezien het feit dat het om interne/ organisatorische beleidsvoornemens gaat is inspraak 
hierbij niet doelmatig. 

h. een besluit dat rechtstreeks voortvloeit uit een beleidsvoornemen waarover inspraak 
heeft plaats gevonden; 

Inspraak op inspraak is niet doelmatig. 

/. indien bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan is bepaald dat de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding van het besluit of beleidsvoornemen 
van toepassing is; 

Besluiten waar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure al gevolgd wordt, als 
bestemmingsplannen, worden uitgezonderd van inspraak. In de praktijk is de 
meerwaarde vaak gering. Omdat er wel situaties kunnen optreden waar dat anders ligt -
bijvoorbeeld bestemmingsplannen voor (woning)bouwplannen buiten de bebouwde kom 
en bestemmingsplannen die als "politiek of maatschappelijk gevoelig" kunnen worden 
aangemerkt, blijft het college bevoegd op grond van het vierde lid van artikel 3 om 
inspraak in te zetten. 
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Op grond van het vierde lid is het college bevoegd om in afwijking van het derde lid te 
besluiten tot inspraak. 

Artikel 4. Inspraakgerechtigden 

In artikel 150 van de Gemeentewet is omschreven wie onder inspraakgerechtigden 
vallen. Het begrip belanghebbende is in artikel 1:2, eerste lid van de Awb gedefinieerd 
als: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 

De verantwoordelijkheid voor de keuze van de bij de inspraak te betrekken personen ligt 
bij het betrokken bestuursorgaan te weten, de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en wethouders of de burgemeester. Dit alles afhankelijk van de 
bevoegdheid met betrekking tot het betrokken onderwerp. In concrete gevallen vraagt 
dit om een bewuste afweging, rekening houdend met onder andere de aard, schaal en 
reikwijdte van het onderwerp. 

Artikel 5. Inspraakprocedure 
In het eerste lid van artikel 5 is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard op de inspraak. In de artikelen 3:11 tot en met 3.17 Awb is de 
inspraakprocedure weergegeven. Na bekendmaking en terinzagelegging van het 
beleidsvoornemen kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van vier, in plaats 
van de gebruikelijke zes weken, schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren 
brengen. Ook kan op basis van lid 2 van dit artikel de inspraakprocedure worden 
aangepast bijvoorbeeld in verband met een vakantieperiode. 

Artikel 6. Verslaglegging inspraak 
Hierin dient aangegeven te worden hoe de procedure is verlopen. Wanneer is het 
beleidsvoornemen gepubliceerd en waarin. Ook dient aangegeven te worden wanneer het 
beleidsvoornemen ter inzage is gelegd. 
In het verslag dient een overzicht opgenomen te worden van alle mondeling en 
schriftelijk naar voren gebrachte zienswijzen. Van de ingebrachte zienswijzen kan een 
korte weergave worden opgenomen in het verslag. De schriftelijk ingediende zienswijzen 
kunnen worden toegevoegd aan het verslag. In het verslag dient melding gemaakt te 
worden van de gemotiveerde besluitvorming ten aanzien van de ingediende zienswijzen. 
In het derde lid is aangegeven dat het bestuursorgaan het eindverslag op de 
gebruikelijke wijze openbaar maakt. Het ligt voor de hand om aan degenen die een 
inspraakreactie naar voren hebben gebracht een exemplaar van het eindverslag te 
zenden. Ingeval het aantal insprekers erg groot is dan kan, zo nodig, worden volstaan 
met een algemene bekendmaking. Het is belangrijk bij de start van het proces reeds aan 
te geven hoe er gecommuniceerd zal worden. 

Artikel 7. Overgangsrecht 
Voor inspraakprocedures die reeds voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn 
gestart geldt dat de bepalingen van de Inspraakverordening 2010 van toepassing blijven. 

Artikel 8. In werking treding 
Dit artikel spreekt voor zich. 

Artikel 9. Citeertitel 
Dit artikel spreekt voor zich. 


