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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:
21 oktober 2021

Onderwerp: Verordening participatie gemeente Steenbergen

Steenbergen; 14 september 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 juli 2022, dienen 
enkele verordeningen aangepast te worden, waaronder de Inspraakverordening. De verordening 
participatie gemeente Steenbergen komt hiervoor in de plaats.

2. Achtergrond
De gemeente beschikt op dit moment over een Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en 
belanghebbende bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (de 
Inspraakverordening). Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient deze 
verordening vervangen te worden door een participatieverordening.

3. Overwegingen

1. de Omgevingswet
De verordeningen die regels over de fysieke leefomgeving bevatten, dienen te worden aangepast 
met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze aanpassing vindt plaats in 2 fasen.

Fase I: aanpassen wettelijke grondslagen en verwijzingen
In fase I worden de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen van verordeningen 
geactualiseerd, zodat gemeenten vanaf 2022 kunnen doorwerken met deze verordeningen onder de 
Omgevingswet. Gemeenten kunnen gebruik maken van door de VNG aangepaste 
modelverordeningen om hun eigen verordeningen met regels over de fysieke leefomgeving te 
voorzien van de juiste wettelijke grondslagen en formele verwijzingen. Het betekent voor de meeste 
verordeningen vooral een juridisch-technische omzetting, waarbij géén inhoudelijke keuzes door de 
raad gemaakt kunnen worden. De verordening participatie gemeente Steenbergen maakt onderdeel 
uit van fase I en omvat niet meer dan een juridisch-technische omzetting van de huidige 
inspraakverordening.

Fase II: Inhoudelijke aanpassing aan de systematiek van de Omgevingswet
In fase II vindt inhoudelijke aanpassing van de VNG modelverordeningen aan de systematiek van de 
Omgevingswet plaats, zodat gemeenten zelf tot eind 2029 hun overgangsmoment kunnen kiezen 
voor de regels die naar het omgevingsplan moeten of kunnen gaan. De VNG ondersteunt
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gemeenten bij die overgang door middel van de inhoudelijk aangepaste modelverordeningen en 
een bijbehorende handreiking voor de te maken keuzes.

Participatie is in de Omgevingswet specifiek benoemd met het oog op versterking ervan. Sterker 
nog, in de Omgevingswet is participatie verankerd en daarmee niet vrijblijvend. Met het vervangen 
van de huidige Inspraakverordening door een verordening participatie gemeente Steenbergen, 
wordt alvast geanticipeerd op de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking 
treedt.

2. de Wet versterking participatie op decentraal niveau
Er is bij inwoners grote behoefte om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. 
Tegelijkertijd beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie voortdurend om aandacht en 
onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang om inwoners blijvend te betrekken. Uit de praktijk blijkt 
dat dit verder moet gaan dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid, en dat gemeenten 
nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie.

Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar 'participatie' en 
eventueel ook 'uitdaagrechť: de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Los van dit 
wetgevingstraject gaan de ontwikkelingen bij gemeenten door en wordt in de praktijk de 
Inspraakverordening gemoderniseerd en verbreed tot een participatieverordening. De VNG stelde 
daarom een Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht] op.

Omdat het wetsvoorstel nog in de ontwerpfase verkeert, presenteert de VNG geen model maar een 
voorbeeld voor een verordening. Hiermee wil de VNG gemeenten inspireren tot andere 
participatiemogelijkheden dan inspraak en deze participatie van een wettelijke basis voorzien. 
Gemeenten die al op het ontwerpwetsvoorstel vooruit willen lopen, kunnen gebruik maken van de 
voorbeeldverordening.

In de op 17 december 2020 door de raad vastgestelde kadernota leefbaarheid en kernen is als één 
van de drie pijlers opgenomen dat we aan de slag gaan met participatie: inwoners en organisaties 
werken mee aan het maken van het gemeentelijk beleid en het ontwerpen van plannen van de 
gemeente. Andersom geldt ook: de gemeente denkt en werkt mee in de plannen van onze inwoners. 
Naast de pijler: We werken kerngericht is de laatste van de drie pijlers: We geven ruimte aan Right to 
Challenge: inwoners mogen de gemeente 'uitdagen'. In de bij de kadernota behorende doe-agenda 
zijn deze drie pijlers nader uitgewerkt en is aangegeven wat er in het kader van participatie gedaan 
gaat worden, zoals het opstellen van een participatieverordening (participatiebeleid). In de planning 
is hiervoor een proces uitgeschreven dat drie kwartalen duurt.

Omdat er nog geen aanvang met dit proces is gemaakt, dit proces op interactieve wijze met de 
samenleving tot stand dient te komen en er voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een 
participatieverordening moet zijn, is ervoor gekozen om in fase I eerst de huidige 
Inspraakverordening te vervangen door een verordening participatie gemeente Steenbergen (zie 
overwegingen onder punt 1). Hiervoor is wethouder Knop bestuurlijk verantwoordelijk. Vervolgens 
zal in fase II een meer inhoudelijke participatieverordening (participatiebeleid) worden opgesteld, 
vanuit de kadernota leefbaarheid en kernen en de daarbij behorende doe-agenda. Hiervoor is 
wethouder Prent bestuurlijk verantwoordelijk.

4. Middelen
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5. Risico's
De inspraakverordening dient voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangen te worden 
door een verordening participatie gemeente Steenbergen, zodat we kunnen blijven doorwerken met 
deze verordening onder de Omgevingswet. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet al 
enkele keren is uitgesteld, is ervoor gekozen om de inwerkingtreding van de verordening participatie 
tegelijk met de Omgevingswet in werking te laten treden.

6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de verordening participatie gemeente Steenbergen zal de verordening 
gepubliceerd worden en opgenomen in de regelingenbank.

7. Advies
Uw raad wordt voorgesteld de verordening participatie gemeente Steenbergen per 
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet vast te stellen, onder intrekking van de Verordening 
inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbende bij de voorbereiding van gemeentelijk 
beleid worden betrokken (de Inspraakverordening), conform bijgevoegd raadsbesluit (2127265). De 
toelichting op de Verordening participatie gemeente Steenbergen treft uw raad aan in bijgevoegd
document met nummer 2130231.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de loco-burgemeester,

W.A.M.
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