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Beantwoording vragen vanuit het college.

In de collegevergadering van 2 april 2019 zijn aan de portefeuillehouder vragen gesteld over het al
dan niet verduidelijken en nabellen over zienswijzen. Tevens is gevraagd de overlegmomenten te
verduidelijken in de memo over participatie. Hierover het volgende.
Zienswijzen:
De zienswijzefase maakt deel uit van de wettelijke vereisten, en levert op zichzelf allerlei formele
toetsgrond, ook voor de rechter. De gemeente dient dat dus goed en strikt te beoordelen.
In een aantal gevallen is de eerste zin in kolom 2 van de reactienota een reactie in de categorie
“formele aantekening”.
Naast niet duidelijke bedoeling, kan dat ook zijn ontbrekend belang of niet gemotiveerde stelling.
Dat duidt dan op een formeel gebrek.
Nabellen of andere extra gelegenheid bieden is allemaal buiten de termijn en vergroot de kans op
onbehandelbare extra gronden. Aan de zienswijzer is de plicht om duidelijk te zijn, belang te hebben
en te motiveren.
Er is een verschil tussen formele gebreken (geen gronden, te laat), met herstel termijn (1malig).
Wordt herstel onvoldoende gepleegd dan heeft dat formeel gevolg.
Daarnaast zijn er inhoudsgebreken (vaag, onduidelijk, stelling zonder bewijs, onzin). Die laatste
worden gewoon behandeld en gaan dan naar ongegrond. Daarvoor wordt nooit een herstel gegeven.
Conclusie: Het is aan de zienswijzer om zijn zienswijzen duidelijk te maken. Een navraagplicht is er
daarom niet. Verder voorziet de reactienota evengoed in een antwoord.
Memo participatie:
De memo is aangepast en is duidelijk gemaakt wanneer de overlegmomenten hebben
plaatsgevonden en wie hiervoor het initiatief heeft genomen.
Reactienota:
Ambtshalve is eveneens de reactienota tekstueel aangepast, zonder inhoudelijke gevolgen.
Resumé:
Het college wordt, gezien bovenstaande, voorgesteld het voorliggende advies in stand te laten en
hierover te besluiten.

