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Q7 Maximaal draagvlak bij stakeholders (pag.104)De tijdigheid en kwaliteit
van de participatie en voor deelnemers herkenbare en aanvaardbare

oplossingen resulteert in maximaal draagvlak en snellere besluitvorming
(minder bezwaren en juridische procedures). Initiatiefnemers zijn

verantwoordelijk voor het participatieproces. Hiermee moet rekening
gehouden worden bij vergunningverlening.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Zie mijn eerdere opmerkingen hierover Je kan aan een gemeenteraad geen 2000 pagina’s 3/11/2022 4:59 PM
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stukken voorleggen over belangrijke thema’s zoalsbestemmingsplannen en duurzame energie
transitie

2 Stakeholders hebben lang niet altijd dezelfde belangen natuurlijk, dus dit is beperkt haalbaar.
Maar een mooi streven. Tijdig informeren en de belangen van allepartijen mee laten wegen, lijkt
me het minste

3/11/2022 11:13 AM

3 Voorkomen is altijd beter. 3/11/2022 10:23 AM

4 Geen idee. Ik snap uw vraag niet. Houd svp op met het gebruik van dat lelijke woord
'stakeholders', en formulier uw vraag in fatsoenlijk en begrijpelijk Nederlands.

3/10/2022 2:09 PM

5 Zie eerdere opmerking 3/10/2022 11:39 AM

6 Eindeloze discussies over wie stakeholders zijn liever voorkomen. Uiteindelijk beslist de Raad. 3/9/2022 7:14 PM

7 Te weinig zelf mee te maken gehad. 3/9/2022 11:55 AM

8 Participatie eerder in het proces en op voor mensen begrijpelijke manieren. Niet iedereen gaat
naar informatie avonden

3/8/2022 10:12 PM

9 Wat hierbij belangrijk is, is dat de gemeente eerst zal moeten werken aan het terugwinnen van
vertrouwen bij de bewoners. als men ziet dat aangedragen ideeën terugkomen in plannen, zal
dat daar zeker aan bijdragen

3/8/2022 8:56 PM

10 Participatie komt nu al te laat op gang. Wat mogen we dan van commerciële bedrijven
verwachten? Draagvlak moet aan minimale eisen voldoen (x%) en aangetoond worden. Vooraf
communiceren dat dit een eis is bij vergunningverlening.

3/7/2022 3:26 PM

11 belangen omwonenden moet meer meegenomen worden; rechtvaardigheid is hier sleutelwoord 3/6/2022 1:24 PM

12 Zorg ervoor dat je de juiste mensen aan tafel krijgt. Bij de Rembrandtbrug is dat mis gelopen.
Geen bewoners langs de Hollandbaan zijn in het participatie traject betrokken geweest.

3/6/2022 11:24 AM

13 Direct de lokale bewoners betrekken en in dialoog naar de meest breed gedragen oplossing
werken.

3/6/2022 9:30 AM

14 Meer digitale mogelijkheden voor protest, zoals deze enquête 3/6/2022 9:26 AM

15 Meer direct contact met inwoners via social media. En koppel vooral resultaten van gemaakte
afspraken terug

3/5/2022 10:04 AM

16 De Omgevingswet is een poging belanghebbenden op het juiste moment bij een project te
betrekken. Mooie intentie, maar we zullen ziener het werkt

3/4/2022 10:39 AM

17 Dit onderwerp in minstens de helft van de gebuikte bewoording presenteren 3/4/2022 10:16 AM

18 Middels Omgevingswet kansen pakken 3/4/2022 9:05 AM

19 Er wordt te veel draagvlak gevraagd, vaak zijn inwoners angstig voor verandering, de
gemeente durft geen vergunning te verlenen zonder draagvlak uit angst voor raad van State en
dus komt er niets van de grond of veel te duur

3/3/2022 7:25 PM

20 Eenvoudiger toegang via internet. 3/3/2022 6:01 PM

21 Vrijwel altijd is het antwoord dat met deze inbreng niets gedaan wordt. Dat is geen participatie.
Ga over naar echte participatie!

3/3/2022 5:10 PM

22 Wantrouwen. Er wordt niet echt geluisterd. En de gemeente staat beetje aan zijlijn bij
projectontwikkelaaars die alleen uit zijn op geld verdienen.

3/3/2022 5:07 PM

23 Je kunt niet iedere inwoner of bedrijf integraal gelukkig maken. Je moet streven naar
draagvlak. Maar soms zijn minder populaire maatregelen nodig, zoals windmolens bij
energietransitie of goede fietspaden of rondwegen bij Woerden-Oost.

3/2/2022 4:45 PM

24 Nu worden we bijna niet gehoord en pas geïnformeerd als de heren onder de tafel al het een en
ander besloten hebben. De strekking “Wie betaald…..bepaald” waar is het geluid van inwoners
en direct betrokkenen. Niet alleen kijken naar wat het potentieel in euro’s oplevert, maar ook
kijken naar maatschappelijk belang en omwonenden.

3/1/2022 10:23 AM


