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Kennisnemen van 
De aanpak van de participatie in het kader van de Omgevingsvisie Goirle. 
 
Inleiding 
Participatie en dialoog, dus de betrokkenheid van stakeholders, vinden we in het kader van de 
Omgevingsvisie van wezenlijk belang. Omdat het belangrijk is bewust te zijn wanneer we met wie 
praten, is mede op advies van de raadswerkgroep afgesproken, dat er vroeg in het proces een 
participatieplan worden gemaakt dat uitspraken zal doen over de wijze van participatie en overleg. 
De adviseur KuiperCompagnons, die gekozen is om de Omgevingsvisie Goirle met ons samen op te 
stellen, heeft een aanpak voor het participatietraject voorgesteld. 
 
Informatie 
Bijgevoegd treft u het participatieplan aan. Het participatieplan is afgestemd op het voorstel dat door 
KuiperCompagnons is gedaan voor de aanpak van het proces. Dit voorstel treft u hierbij ook aan. 
Zoals aangegeven is het proces opgedeeld in drie fases, met op hoofdlijnen vergelijkbare 
processtappen. In elke fase wordt gestart op ambtelijk niveau en met de raadswerkgroep, daarna 
worden externe partijen betrokken en wordt de fase afgerond met besluitvorming over de 
(deel)producten. Onze inwoners, ondernemers, gebruikers en partners wordt 4 manieren geboden 
om, met verschillende mate van intensiviteit, te participeren in proces: Online consultatie, het 
burgerpanel, een rol als ‘Gôolse denker of doener’ en open avonden tijdens de week van de 
omgevingsvisie. In fase 1 gaat het daarbij hoofdzakelijk om het informeren en ophalen en staan het 
plan van aanpak, participatieplan en de bouwstenen centraal. In fase 2 gaat het om gezamenlijk 
koers bepalen en staan de strategische beleidskeuzes en de vertaling daarvan in de concept-visie 
centraal. Fase 3 staat in het teken van de formele besluitvormingsprocedures. 
 
Vervolg 
De raadswerkgroep heeft aangegeven voldoende vertrouwen te hebben in het gepresenteerde plan 
en ziet, mede gelet op de tijd die hiermee dan gemoeid gaat, geen noodzaak voor een formeel 
besluitvormingsproces hierover in de gemeenteraad. Dit, in tegenstellig tot eerdere communicatie 
hierover. Formele besluitvorming voor de gemeenteraad is in het plan voorzien aan het einde van de 
verschillende fasen. Dit, met als doel te borgen dat de bouwstenen (fase 1), de concept-
omgevingsvisie (fase 2) en de vast te stellen Omgevingsvisie (fase 3) kunnen rekenen op voldoende 
draagvlak bij de voltallige gemeenteraad. Bijzonder te melden is dat in het participatieplan de weken 
van de Omgevingsvisie ook voor de beeldvorming van uw raad bedoeld zijn. Met de raadswerkgroep 
zal bezien worden hoe dit goed kan worden vormgegeven. Over de precieze wijze van participatie 
zullen wij gedurende het proces uw raad regelmatig informeren. 
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Communicatie 
De hoofdlijnen van het participatieplan zijn met de raadswerkgroep besproken. De raadswerkgroep 
heeft ook kennis gemaakt met de adviseur KuiperCompagnons en heeft een toelichting gekregen op 
het plan van aanpak. 
 
Bijlagen 
Participatieplan 
Plan van aanpak Kuiper Compagnons 
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