Motie

l-K»
MatfTIN

I

I

A H B I N t H

INWONERSPARTIJ
TOEKOMST
HOUTEN

Raadsvoorstelnummer: 2014-083
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 06
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 10 maart 2015
Onderwerp: Werkwijze programma Ruimte
De Raad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat;
»

Er een nieuwe werkwijze ter voorbereiding van het jaarlijks goed te keuren programma ruimte
wordt vastgesteld
» Er voor de verschillende gebieden factsheets zijn opgesteld
« Er bij de opstelling van deze factsheets nog geen participatie van de inwoners heeft
plaatsgevonden
* Binnen de nu voorgestelde werkwijze inwoners pas betrokken worden na vaststelling van het
jaarlijkse programma ruimte en pas als er concrete plannen zijn voor ontwikkellocaties
» Er de afgelopen jaren verschillende goede en minder goede ervaringen opgedaan zijn met
betrekking tot de participatie van inwoners bij verschillende ontwikkellocaties

Van mening zijnde dat:
»
«
«
«

Inwoners eerder betrokken moeten worden bij de kaders voor de invulling van het programma
ruimte en de daarin benoemde ontwikkellocaties
De raad hierdoor betere kaders kan vaststellen in het jaarlijkse programma ruimte
De betrokkenheid van inwoners bij de verschillende ontwikkellocaties op deze manier wordt
vergroot
Deze aanpassing past in de nieuwe bestuursstijl van de gemeente Houten

Verzoekt het college:
Een participatieproces te organiseren zodat inwoners geïnformeerd zijn over de factsheets die
opgesteld zijn voor de diverse gebieden en dat zij input kunnen leveren voor de kaders die hierin
benoemd zijn.
De resultaten van de participatie en de mogelijke consequenties voor de factsheets per gebied
onderdeel te laten zijn van de beraadslagingen van deze raad zodat deze door de raad worden
vastgesteld en kunnen dienen als input voor het jaarlijkse programma Ruimte.
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ln de voorgestelde werkwijze is djįzpartiūípatie van inwoners geregeld op het moment dat er concrete
plannen zijn voor de invulling van ontwikkellocaties. HA! is van mening dat juist bij het schetsen van de
contouren van de gebieden en de kaders voor de toekomstige ontwikkeling participatie van inwoners
onontbeerlijk is om het toekomstig draagvlak voor ontwikkelingen te vergroten. Het biedt de raad ook
beter zicht op de haalbaarheid van mogelijke ontwikkelingen binnen gebieden waardoor betere kaders
kunnen worden vastgesteld in het jaarlijkse programma ruimte.

