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Onderwerp
Vaststelling Kadernotitie uitgangspunten participatiebeleid
Voorstel
De Kadernotitie uitgangspunten participatiebeleid vaststellen.
Toelichting
Participatie is een van de belangrijke nieuwe aspecten onder de Omgevingswet. Hoewel vele
organisaties en overheden participatie al veelvuldig inzetten, geeft de Omgevingswet aan dit
fenomeen een vernieuwde impuls.
Verplichte vaststelling participatiebeleid
Provincies, waterschappen en gemeenten zijn verplicht om participatiebeleid op te stellen. In dit
beleid stellen de diverse overheden vast hoe zij participatie vormgeven en welke eisen daarbij gelden
Belangrijk om te weten is dat de wet participatie bij sommige besluiten verplicht stelt. Bij andere
besluiten kent de wet deze verplichting niet, maar wordt ervan uitgegaan dat participatie wordt
toegepast. De wetgever zegt in geen van beide gevallen hoe participatie moet worden uitgevoerd.
Dat bepalen wij als waterschap dus zelf. U als algemeen bestuur stelt het participatiebeleid vast. Met
de Motie Nooren (Kamerstukken I 2019/20, 34 986, nr. AA) is namelijk aan het algemeen bestuur de
verplichting opgelegd om participatiebeleid vast te stellen.
Het is voor de visievorming van het waterschap wenselijk om de uitgangspunten van de Notitie
Participatiebeleid eerst vast te stellen in een kadernotitie. Deze Kadernotitie uitgangspunten
Participatiebeleid ligt nu voor.
Ook Waterschapsbedrijf Limburg valt onder deze verplichting. Ook WBL moet aan de
participatieactiviteiten invulling geven op basis van vastgesteld participatiebeleid. Het algemeen
bestuur van WBL kan het participatiebeleid vaststellen. Wij geven u in overweging om de
beleidsuitgangspunten voor WBL integraal op te nemen in de Notitie Participatiebeleid WL-WBL en
deze ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van WL.

1/3

*2021-D4698*

zaaknr. 2017-Z8564
doc.nr. 2021-D4698

De huidige werkwijze met betrekking tot participatie voldoet op veel punten al aan de vereisten uit
de Omgevingswet. In principe continueren we met deze uitgangspunten onze huidige werkwijze en
vullen deze aan en verankeren dit juridisch waar de wet dit eist.
Eerst uitgangspunten in kadernotitie
In de vergadering van 24 november 2021 leggen wij de Notitie Participatiebeleid Waterschap
Limburg-Waterschapsbedrijf Limburg ter vaststelling aan u voor. Hieraan voorafgaand leggen we in
deze vergadering een Kadernotitie uitgangspunten participatiebeleid aan u voor. In de bijgevoegde
kadernotitie leggen we de uitgangspunten a tot en met r voor het participatiebeleid vast. Deze
uitgangspunten zijn tot stand gekomen uit de resultaten van de workshop op 13 januari 2021 en
aangevuld met enkele uitgangspunten die daarop voortbouwen. Een aantal van de uitgangspunten
bevat een nadere toelichting. Op het uitgangspunt d stelt het dagelijks bestuur ten opzichte van de
stellingen op 13 januari een aanscherping voor door aan te geven dat in ieder geval advies wordt
gegeven aan initiatiefnemers over het gevoerde participatietraject. Voor de verdere inhoud van de
uitgangspunten verwijzen we naar de bijlage.
Vervolgstappen
Na vaststelling van de kadernotitie willen we, op basis van de daarin opgenomen uitgangspunten, de
Notitie Participatiebeleid WL-WBL opstellen. Ons voorstel aan u is dan ook om (conform onder 2 van
het besluit vaststelling kadernotitie opgenomen) het DB opdracht te geven de vastgestelde
uitgangpunten te verwerken in een conceptnotitie Participatiebeleid WL-WBL en deze, na bespreking
met de ketenpartners, ter visie te leggen. Na tervisielegging vindt bespreking in de
commissievergaderingen op 27 oktober 2021 plaats. De Notitie Participatiebeleid WL-WBL bieden wij
in het najaar aan u ter vaststelling aan. Volledigheidshalve zijn de vervolgstappen hieronder in een
tabel weergegeven.
Vervolgstap

Datum

Vastellen Kadernotitie Uitgangspunten Participatiebeleid door het AB

12 mei 2021

Concept Notitie Participatiebeleid WL-WBL in het DB

8 juni 2021

Bespreken concept Notitie Participatiebeleid WL-WBL met omgeving

juni 2021

Vaststellen ontwerp Notitie Participatiebeleid WL-WBL door het DB

20 juli 2021

Tervisielegging ontwerp Notitie Participatiebeleid WL-WBL

2 aug. – 13 sept. 2021

Zienswijzerapport bespreken en verwerken in het DB

12 oktober 2021

Bespreken Notitie Participatiebeleid WL-WBL in commissievergadering

27 oktober 2021

Vaststellen Notitie Participatiebeleid WL-WBL door het AB

24 november 2021

Externe communicatie
Het concept participatiebeleid willen we graag in mei 2021 met onze omgeving delen en ophalen of
zij hier nog zaken op hebben aan te vullen. Op basis van een stakeholderanalyse gaan wij dan in
overleg met onze omgeving. Ook onze ketenpartners zijn momenteel bezig met het opstellen van
hun eigen participatiebeleid.
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Afstemming van deze notities op elkaar is, in een tijd waarin wij steeds meer moeten gaan
samenwerken, van groot belang.
Commissieadvies
Tijdens de behandeling in de commissie WZW zijn enkele suggesties gedaan voor aanpassingen.
De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de voorliggende Kadernotitie uitgangspunten
participatiebeleid. De wijzigingen zijn op verzoek van de commissieleden geel gearceerd
weergegeven in de stukken. De commissie WZW heeft ter zake overigens positief geadviseerd.
Het dagelijks bestuur,
de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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