Aan: de Agendacommissie
cc: Griffie
Van: Birgitte van Hoesel
Betreft: agendering “procesgang ruimte” wanneer komt de raad in beeld dd. 10 juni 2021
Bij deze dien ik een verzoek in om het document “procesgang ruimte” met als subtitel ‘wanneer komt
de raad in beeld?’ te agenderen voor een politieke avond. Ik heb daartoe de volgende onderbouwing.
•

Ruimtelijke ontwikkeling, planvorming en realisatie van ruimtelijke projecten is een belangrijk
onderwerp. Wonen, bedrijvigheid, landschap zijn belangrijk voor de inwoners. Er zijn vaak veel
belangen, kansen en risico’s en er gaat veel geld in om.

•

Ruimtelijke processen hebben een lange doorlooptijd en kennen veel fasen.

•

Afgelopen periode is gebleken dat niet altijd duidelijk is wat de betekenis of het belang is van een
ruimtelijk besluit voor het vervolg van het ontwikkel en realisatie proces.

•

Gebleken is dat de besluitvorming over de ruimtelijke plannen en de besluitvorming over de
financiële consequenties van die plannen niet gelijktijdig plaatsvindt. Hierdoor is het moeilijk om
een integraal beeld te hebben bij de besluitvorming. (onderdeel B en C van de motie “grip op
kasstromen” (2010).

•

De rol en bevoegdheden van de raad zijn gedurende de looptijd van het ruimtelijk proces niet
duidelijk, of op zijn minst niet met elkaar afgestemd.

Het ons toegezonden document is geschreven in deze context en gaat in op de processtappen bij
ruimtelijke projecten en maakt het mogelijk om met elkaar te spreken over wanneer iets besloten
wordt, de betekenis van zo’n besluit voor het vervolg en welke rol de raad daarin heeft.
Tevens kan de inhoud van bovengenoemd document invulling geven aan onderdeel B (en C) van de
motie “Grip op geldstromen grondexploitaties’.
Aard van agendering
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het een informatiesessie wordt. De basis van het gesprek is
de bijgevoegde presentatie. Het doel van de bijeenkomst is om met de wethouder en met de collega
woordvoerders in gesprek te gaan om vast te stellen wat de status van dit document is en of wij ons
kunnen vinden in de inhoud. Het gesprek over de processtappen, de rol van de raad en de betekenis
van de besluitvorming zal het karakter hebben van vraag en debat. Met dus als doel om te bepalen of
en hoe we dit stuk verder kunnen brengen in de besluitvorming.
Timing
Gelet op de reeds gedane toezeggingen ten aanzien van de “Poort van Woerden” is het relevant om
dit onderwerp voor november te agenderen.

