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Barwoutswaarder

1. Participatieproces. "Participatie wordt in de verkenningsfase nog niet uitgevoerd, maar zal in de 
vervolgfase van het project worden opgepakt." Wat zijn de argumenten om in de 
verkenningsfase geen participatie op te starten?

Antwoord:
Er is voor gekozen om in deze fase nog geen participatietraject te starten omdat eerst duidelijk 
moet zijn wat de opgave is, en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Pas daarna is het zinvol
het participatietraject in te zetten en de bredere omgeving te betrekken. De verkenningsfase is 
dan ook juist bedoeld om te inventariseren wat de mogelijkheden binnen het plangebied zijn en 
wat de standpunten van de verschillende betrokken zijn (o.a. op het gebied van financiën).

2. Participatie wordt in de vervolgfase opgepakt. Is dat vóór of na het ondertekenen van de 
intentieovereenkomst? 

Antwoord:
De participatie wordt na het ondertekenen van de intentieovereenkomst gestart. Het 
ondertekenen daarvan (mits daarvoor wordt gekozen) is het startsein voor de reguliere 
projectfases, waar participatie onderdeel van uitmaakt.

3. "Concreet eindresultaat van de verkenningsfase is een besluit over het al dan niet ondertekenen 
van de intentieovereenkomst met alle betrokken partijen. (..) De resultaten van de 
verkenningsfase worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad." Gaat het college het 
eindresultaat van de verkenningsfase aan de raad terugkoppelen vóór of na het tekenen van de 
intentieovereenkomst? 

Antwoord:
De resultaten worden voor het tekenen van de intentieovereenkomst met uw Raad gedeeld.

4. "Er wordt nog bezien of andere partijen willen bijdragen aan de financiering" Heeft het college de
betrokken partijen gevraagd om mee te betalen aan de kosten van de verkenningsfase? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, waarom betalen zij niet mee? 

Antwoord:
Uitgangspunt bij deze fase is dat iedere partij zijn eigen kosten draagt. Zowel Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk als de betrokken bedrijven bekostigen hun eigen inzet. Het beoogde 
budget is dan ook voornamelijk bedoeld voor de inzet van medewerkers. Daarnaast wordt er 
rekening gehouden met een bescheiden budget voor het uitzetten van enkele onderzoeken of de
inzet van een extern adviesbureau.
Reden voor deze werkwijze is dat deze fase juist bedoeld is om afspraken over onder andere de 
kostenverdeling te maken.


