Spelregels voor de participatiegroep gebiedsvisie Dijnselburg
Wie doen er mee en welke afspraken gelden er?
1. Omwonenden, ondernemers, vastgoedeigenaren, (toekomstige) gebruikers en belangenorganisaties die
geïnteresseerd zijn in of belang hebben bij een inhoudelijk gesprek over wensen t.a.v. het visiegebied
Dijnselburg kunnen meedoen.
2. Deelnemers van de participatiegroep zijn een brede vertegenwoordiging van de samenleving. We zien
graag jong en oud, man en vrouw, adressen verspreid over het gebied, ondernemers en bewoners,
mensen met verschillende interessegebieden en een diverse beroepsmatige achtergrond. We streven
naar een evenredige vertegenwoordiging van belangen.
3. De groepsgrootte is om praktische redenen beperkt tot 30 personen. Bij meer aanmeldingen stelt de
gemeente de groep samen, waarbij ze rekening houdt met het vorige punt. De gemeente koppelt dit
beargumenteerd terug aan iedereen die zich heeft aangemeld.
4. Inbreng van anderen dan de groepsleden kan via het inbrengen van ideeën tijdens de startbijeenkomst,
via digitale media of via de mail aan zeist@zeist.nl onder vermelding van Gebiedsvisie Dijnselburg.
5. Raadsleden kunnen na aanmelding worden toegevoegd aan de participatiegroep. Zij tellen niet mee
voor de groepsgrootte en hebben de rol van toehoorder.
6. Om een vlotte voortgang van het proces te garanderen, zijn deelnemers van de participatiegroep in
principe aanwezig bij alle geplande avonden. Tussentijds aanschuiven is helaas niet mogelijk, bij
verhindering wordt overlegd over mogelijke vervanging.
7. Deelnemers melden vooraf naam, adres en hun reden om deel te nemen in verband met punt 2.
8. In het gesprek gaat het om de kwaliteit van de argumenten en om helderheid te krijgen of de inbreng een
algemeen belang of individueel belang dient. We gaan uit van onderling en wederzijds respect en een
constructieve opstelling.
9. Voor het ontwerpproces heeft de gemeente BRO aangesteld om samen met de deelnemers en de
gemeente te komen tot een gebiedsvisie.

Wat doet de participatiegroep?
10. Rol van de participatiegroep in het proces is te komen tot een voorstel voor de visie, ter besluitvorming voor
de gemeenteraad. Hierbij wordt gestreefd naar consent*. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan wordt dit kenbaar
gemaakt aan de raad.
11. Er wordt gewerkt binnen de inhoudelijke en procesmatige kaders, die de gemeenteraad op 10 oktober 2018
naar verwachting zal vaststellen en die aan de participatiegroep ter beschikking worden gesteld.

Wat wordt van de participatiegroep verwacht?
12. De startbijeenkomst (na vaststelling kaders door de gemeenteraad) is toegankelijk voor iedereen en gericht
op het informeren van belangstellenden over de reikwijdte van de gebiedsvisie en de opzet van het proces.
In totaal zijn er 5 bijeenkomsten gepland.
13. Daaruitvolgend wordt de participatiegroep samengesteld. Hierbij gelden punten 2 en 3 als criteria voor het
samenstellen van de groep.
14. De tweede bijeenkomst is alleen voor de participatiegroep en omvat een excursie in het gebied,
gevolgd door een kort workshopdeel.
15. De overige twee bijeenkomsten zijn workshops onder leiding van BRO.
16. Alle workshops van de participatiegroep vinden plaats in de avond: inloop 19:00 uur, start : 19:30 uur tot
max. 22:00 uur.
17. De participatiegroep krijgt na elke workshop door BRO een korte terugkoppeling van wat die avond is
opgehaald. Dit is het vertrekpunt voor de volgende bijeenkomst. De participatiegroep kan nog een
(schriftelijke) terugkoppeling geven op de laatste bijeenkomst.
18. Er wordt afgesloten tijdens een slotbijeenkomst met een presentatie van de concept gebiedsvisie op basis
van de uitkomsten van het interactief proces. Deze avond is – net als de eerste avond – weer toegankelijk
voor alle geïnteresseerden. Inhoudelijke discussies zijn dan niet meer mogelijk.
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Vervolgproces
19. Na afronding van het interactief proces gaat de opbrengst van de openbare bijeenkomsten en de workshops
met de participatiegroep ter vaststelling via het college naar de raad. Een procesbeschrijving van het
interactieve proces maakt deel uit van de eindrapportage. Het staat het college vrij een oplegnotitie met
haar bevindingen en overwegingen bij te voegen, maar de interactief opgestelde gebiedsvisie wordt
inhoudelijk ongewijzigd aan de raad aangeboden. De planning is dat dit leidt tot vaststelling in het tweede
kwartaal van 2019.
20. Tijdens de bestuurlijke besluitvorming heeft één ieder de gelegenheid om tijdens de Ronde Tafel aan te
schuiven bij de raad en zijn mening kenbaar te maken. Via de website en andere media zullen de data
van de bestuurlijke besluitvorming bekend worden gemaakt.

*Wat is consent?

Consent als basis voor besluitvorming houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezigen
beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit.
Consent verschilt van consensus in die zin dat degene die "consent geeft" niet "voor" het voorstel hoeft te zijn,
alleen maar "niet tegen".
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