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Schriftelijke vragen BOP over participatietraject
bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Geachte heer Koudstaal,

Op 29 oktober ontvingen wij uw schriftelijke vragen over het participatietraject voor het
bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, die wij als volgt willen beantwoorden.
1.

Waarom is het opzetten van het participatieproces niet overgelaten aan de eigenaar van het
Landgoed Paleis Soestdijk, te weten Made by Holland?

Antwoord: In de Omgevingswet, de nieuwe wet die over de ruimtelijke ordening gaat en die in 2021
in werking treedt, wordt participatie verplicht gesteld. Vooruitlopend daarop is participatie in Baarn
een vast onderdeel in de voorbereiding van ruimtelijke-ordeningsplannen geworden. Voor kleinere
bouwprojecten hanteren wij de Communicatieleidraad, die een voortvloeisel is van de motie van de
Bop die de raad op 22 februari 2017 heeft aangenomen. Voor grotere projecten wordt een
participatietraject gevolgd.
Gezien de grote, verschillende belangen in dit project voor zowel de eigenaar, de gemeente Baarn,
de gemeente Soest en de provincie Utrecht, vond het college het in de rede liggen om in dit geval de
participatie vanuit de overheid te organiseren, in casu de gemeente Baarn. Dit is ook opgenomen in
het Plan van aanpak Herbestemming Landgoed Paleis Soestdijk (augustus 2018), dat u ter informatie
is toegestuurd.
2.

Waarom heeft uw college gekozen voor het adviesbureau Awareness om het participatieproces
op te zetten en te begeleiden?

Antwoord: Awareness heeft als adviesbureau al BOjaar ervaring met overheidsparticipatie. Zij
hebben bewezen complexe participatietrajecten tot een succes te kunnen brengen. Bovendien
waren zij bekend met de meningen over het project en met verschillende stakeholders, waaronder
omwonenden.
Wanneer vinden wij een participatietraject succesvol? Als er een eindadvies ligt dat gedragen wordt
door de klankbordgroepen. Dat eindadvies hoeft niet unaniem te zijn, maar deelnemers moeten zich
er wel in herkennen. Dat betekent niet dat iedereen zich kan vinden in het plan, maar wel in het
eindadvies. Dit eindadvies wordt aangeboden aan het college en de gemeenteraad.
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3.

Uw verwijzing naar concurrentie suggereert dat er ook andere partijen zijn benaderd dan
Awareness. Indien hier sprake van is kunt u dan aangeven met welke partijen u heeft
gesproken?

Antwoord: Er is overwogen of er meerdere partijen benaderd zouden moeten worden. Om de
hierboven genoemde redenen is er voor gekozen alleen aan Awareness offerte te vragen.
De suggesties "uw verwijzing naar concurrentie...." is niet juist. In het Wob-verzoek is verwezen naar
concurrentie niet zozeer voor deze opdracht, maar concurrenten geen inzicht te geven in de
werkwijze van Awareness en de prijzen die zij hanteren.
4.

Ligt het bedrag dat gemoeid is met het participatieproces beneden de drempelwaarden zoals
vastgelegd in het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Baarn'?
Indien dit niet het geval is, vloeit de opdracht aan Awareness dan voort uit een openbare
aanbesteding?

Antwoord: De opdracht aan adviesbureau Awareness is verstrekt conform het inkoopbeleid van de
gemeente. Gezien de opdrachtwaarde kon deze enkelvoudig onderhands aanbesteed worden.
5.

Is onze aanname juist dat de gemeente de kosten die het participatieproject met zich
meebrengt volledig in rekening zal brengen bij Made by Holland?
Indien dat niet het geval is, hoe motiveert u dit?

Antwoord: In vraag 1 is beargumenteerd dat in dit geval het participatietraject door de gemeente
gevoerd wordt. Daar hoort dan ook bij dat de kosten door de gemeente gedragen worden. De
initiatiefnemer is wel financieel verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van alle onderzoeken die
nodig zijn voor het bestemmingsplan.
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