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Delft, 19 november 2012 
 
 
Onderwerp: beperken inspraakmogelijkheden 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Door onze collega’s van de Belangenvereniging TU Noord werden wij gewezen op de plannen van het 
college van B&W om de mogelijkheden tot inspraak bij het maken of aanpassen van gemeentelijke 
beleids- en bestemmingsplannen te beperken. Wij maken ons hier grote zorgen over. 
 
Het college is op dit moment bezig met belangrijke aanpassingen van beleidsnota’s. Inspraak-
mogelijkheden op bestemmingsplannen vervallen en het voorontwerp bestemmingsplan verdwijnt.  
Deze plannen passen niet bij de doelstellingen van dit college om burgers juist meer te betrekken. In 
reactie op de wens van de raad tot betere participatie, heeft de wethouder participatie en 
duurzaamheid vorig jaar toegezegd dit in te vullen. De huidige plannen staan daar wat ons betreft 
haaks op.  
 
De redenering dat het beperken van de inspraak is bedoeld om de stilgevallen bouw op gang te 
helpen en om te bezuinigen, trekken wij in twijfel. We zien eerder risico’s dat te snelle besluiten over 
omstreden plannen later tot meer juridische procedures, vertragingen en daarmee kosten leiden. 
Zeker aangezien deze aanpassingen het makkelijker maken om bouwen en parkeren in groen en 
hoogbouw te realiseren. 
 
Graag herinneren wij u eraan dat burgers en hun organisaties ook op andere momenten dan in 
verkiezingstijd gehoord willen worden. Inspraak, hoe lastig ook voor een college, hoort daarbij. Indien 
een gemeentelijke organisatie vertrouwt op de eigen plannen en deze zorgvuldig voorbereidt, hoeft zij 
ook niet bang te zijn voor inspraak, omdat er dan nauwelijks weerstand zal zijn. Het beperken van de 
inspraakmogelijkheden zien wij dan ook als een zwaktebod. 
 
Wij dringen er bij de raad op aan alle burgers en belangenorganisaties in Delft volgens de 
gebruikelijke wegen voldoende gelegenheid te geven tot inbreng in het proces van herijking van 
beleidsnota’s en ervoor te pleiten dat inspraak bij bouwplannen via het voorontwerp bestemmingsplan 
mogelijk blijft.  
 
 
Hoogachtend, 
 

  
H. Koning   G.A. van der Wedden 
Voorzitter   Secretaris 
 

 


