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‘Even snel participatie 
afvinken: dat moet niet  
meer kunnen’

Woningbezitters worden te weinig betrokken bij grote bouwprojecten in 
hun omgeving, vindt Vereniging Eigen Huis. Manager belangenbehartiging 
Nico Stolwijk over wat projectontwikkelaars beter moeten doen. 
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Hoe bouwers met omwonenden dienen om te gaan

 I
n Oost-Groningen splijt een 
gepland windmolenpark het dorp 
Meeden in voor- en tegenstanders. 
Een aantal inwoners juicht de 
komst van de molens toe, omdat 

ze er een goede boterham aan zullen 
verdienen als die op hun grond ko-
men. Anderen zijn juist tegen, omdat 
ze niet worden gecompenseerd voor 
de overlast. Ook inwoners van het 
Gelderse buurtschap Reeth krijgen te 
maken met een windmolenpark, en 
bovendien met een nieuw bedrijven-
terrein, een verbreding van de inmid-
dels drukke A15, en ze woonden al in 
de buurt van de Betuwelijn. 
Huiseigenaren verspreid over heel 
Nederland krijgen te maken met 
bouwprojecten in hun ‘achtertuin’, 
vaak worden ze daarbij onvoldoende 
op de hoogte gehouden of gehoord, 
ziet Vereniging Eigen Huis.
Begin 2016 bevroeg de vereniging 
bijvoorbeeld huiseigenaren bij wie in 
de buurt een windpark was gepland. 
Meer dan de helft van de ruim drie-
duizend ondervraagden vond dat ze 
niet goed waren geïnformeerd. En 58 
procent vond dat hun belangen niet 

De Omgevingswet 

De nieuwe Omgevingswet treedt 
naar verwachting in 2019 in werking. 
Tientallen wetten en honderden re-
gels relevant voor de leefomgeving, 
worden gebundeld in deze nieuwe 
wet. De wet moet zorgen voor 
minder regels, minder planverplich-
tingen en lagere onderzoekskosten. 
Zo wordt het voor gemeentes en 
provincies gemakkelijker projecten 
te beginnen. Ook moet de wet meer 
ruimte bieden voor particuliere initi-
atieven. 

serieus werden meegenomen als er 
beslissingen over het park werden 
genomen. 
‘Vereniging Eigen Huis wil daar iets 
aan doen’, zegt manager belangen-
behartiging Nico Stolwijk. ‘Daarom 
hebben we een participatiehandvest 
gemaakt dat overheden en bouwers 
laat zien hoe ze huiseigenaren op de 
juiste wijze kunnen betrekken bij 
infrastructurele bouwprojecten. 

Hoe moeten huiseigenaren worden 
betrokken bij bouwplannen? 
‘Het begint ermee dat initiatiefne-
mers vroegtijdig in gesprek gaan met 
omwonenden. Verder moeten ze 
budget vrijmaken waarmee om-
wonenden een deskundige kunnen 
inhuren om de plannen te toetsen. 
De initiatiefnemer moet niet alleen 
zorgen voor een milieueffectrappor-
tage [dat het effect van een plan op 
de natuur in beeld brengt, red.] hij 
moet ook laten zien welk effect het 
project heeft op de omwonenden: 
een ‘bewonerseffectrapportage’. 
Zorgt het plan er bijvoorbeeld voor 
dat de waarde van woningen vermin-
dert? Schaadt het de gezondheid van 
omwonenden, of de leefbaarheid? De 
Rijksoverheid heeft de mond vol van 
een participatiemaatschappij waarbij 
de burger zijn verantwoordelijkheid 
neemt, maar dan moet de overheid 
de burger wel serieus nemen.’

Hoe zie je voor je dat de zes punten 
van Vereniging Eigen Huis worden 
nageleefd?  
‘Het kabinet werkt aan een nieuwe 
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Omgevingswet [zie kader red.]. 
Daarin worden tientallen wetten 
en honderden regels gebundeld die 
relevant zijn voor de leefomgeving. 
Wij willen dat onze punten in deze 
nieuwe wet worden opgenomen. Dat 
zal huiseigenaren een sterkere posi-
tie geven. In de huidige Omgevings-
wet staat alleen dat burgers inspraak 
zouden moeten hebben. Dat is veel 
te vrijblijvend. Nu worden vaak – dat 
zeg ik gechargeerd – even snel twee 
inspraakavonden voor omwonenden 
georganiseerd, en de initiatiefnemers 
kunnen ‘participatie’ op hun lijstje 
afvinken.’ 

Toch zijn de waarborgen in het soci-
aal contract niet zo specifiek. Huis-
eigenaren moeten ‘op tijd’ worden 
betrokken en er moet ‘voldoende’ 
budget zijn. Wat is dat? 
‘Exacte bedragen zijn moeilijk te 
noemen, omdat projecten verschillen 
in omvang en impact. Ja, wat is op 
tijd? Als initiatiefnemers in gesprek 
gaan met omwonenden, mag er nog 
niets vastliggen. Als de locatie is 
bepaald, ben je te laat. Wij willen 

dat huishoudens daar nog invloed 
op kunnen uitoefenen. Het gaat 
erom dat omwonenden voldoende 
professionele ondersteuning krijgen 
om een project mede vorm te geven. 
Participatie is maatwerk, maar 
huiseigenaren moeten in ieder geval 
de zekerheid hebben dat een aantal 
waarborgen wordt gevolgd.’ 

Ben je niet bang dat bouwprojecten 
vertragen of zelfs niet van de grond 
komen, omdat omwonenden meer 
zeggenschap krijgen? Er moeten ook 
doelstellingen worden gehaald. In 
2020 moeten bijvoorbeeld drie- tot 
vierduizend windmolens op land 
staan. 
‘Nee, ik ben ervan overtuigd dat de 
doorlooptijd juist korter wordt. Als je 
omwonenden beter betrekt bij plan-
nen, zullen ze de uitkomst eerder 
accepteren. Het gaat om een goede 
verdeling van de lusten, lasten en 
zeggenschap. Dat moet een mantra 
worden voor de bouwers. Aan dat 
laatste zit natuurlijk wel een grens. 
We gaan niet stemmen over een pro-
ject. Uiteindelijk neemt het bevoegd 

gezag, vaak de gemeente of provin-
cie, de beslissing.’

Wie ziet erop toe dat het bezwaar 
van huishoudens serieus wordt ge-
nomen? 
‘De overheid kan een onafhankelijke 
partij inhuren die de regie houdt. 
De initiatiefnemers van een project 
mogen de bezwaren van omwonen-
den niet terzijde schuiven en moeten 
alternatieven onderzoeken.’  

‘De initiatiefnemer moet laten zien 
welk effect een project heeft op 
omwonenden,’ zegt Nico Stolwijk, 
manager belangenbehartiging bij 
Vereniging Eigen Huis.

Participatiehandvest 

Vereniging Eigen Huis stelde het 
participatiehandvest op met de Ne-
derlandse Vereniging Omwonenden 
Windenergie (NLVOW). De zes grond-
beginselen moeten ook gelden voor 
andere infrastructurele projecten:
 

 Ga vroegtijdig in gesprek met om-
wonenden.

 Stel een bewonerseffectrapportage 
op.

 Communiceer tijdig, begrijpelijk, 
volledig en eerlijk. 

 Stel voldoende budget beschikbaar 
voor participatie.

 Zorg voor een eerlijke procesbege-
leiding. 

 Onderzoek alternatieven.

eigenhuis.nl/sociaalcontract 

dit vindt de vereniging


