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Betreft: de Bewonerseffectrapportage bij vergunningaanvragen en projecten in het kader van de 

nieuwe Omgevingswet 

 

Geachte Minister, mevrouw Ollongren, 

Omdat de nieuwe Omgevingswet inmiddels onder uw ministerie valt willen wij u graag ons voorstel 

voor de Bewoners Effectrapportage onder de aandacht brengen. Als platform van bewoners-

organisaties worden wij met grote regelmaat geconfronteerd met gebrek aan aandacht voor het 

bewonersbelang bij beleidsvoornemens, gemeentelijke projecten en procedures voor 

vergunningverlening. Er wordt inhoudelijk te beperkt en te laat stil gestaan bij de impact die een 

voornemen heeft op de bewoners. Economische en technische aspecten worden in concept besluiten, 

ontwerpen en vergunningsprocedures breed uitgemeten, maar de effecten op de leefbaarheid voor de 

bewoners komen pas in een laat stadium en vaak pas via klachten achteraf aan de orde. Wij-

Amsterdam meent dat dit beter kan. 

Ons voorstel 

Met genoegen bieden wij u hierbij dan ook het voorstel aan van Wij-Amsterdam, de Federatie van 

Samenwerkende Bewonersorganisaties, voor de invoering van de Bewonerseffectrapportage (BER). 1 

Het toepassen van een BER geeft al in een vroeg planstadium, bij een gemeentelijk plan, bij de 

vergunningaanvraag en afhandeling, inzicht in de effecten op de betrokken bewoners van een 

(bouw)project, plan, horeca-initiatief, verkeersmaatregel, evenement e.d. Hiermee kan aan deze 

effecten al in een vroeg stadium van de besluitvorming aandacht worden gegeven, in plaats van dat 

pas aan het aan het einde van het traject, bij de bestuurlijke inspraak en de bezwaar- en 

beroepsprocedures, de bewonersbelangen aan de orde komen. 

                                                             
1 Er bestaan al de Hoogbouweffectrapportage (HER), de Milieueffectrapportage (MER), de Veiligheideffectrapportage (VER) 

etc. Ook de Bewonerseffectrapportage (afgekort: BER) hoort thuis in deze rij. 

 



  

Toepassing van de BER vergt een extra inspanning in het begin, maar daar staan significante 

besparingen tegenover. Inspraak of bezwaarprocedures in de eindfase van het besluitvormingsproces 

zullen verminderd of voorkomen worden en daarmee wordt fors bespaard op de kosten van 

aanpassingen, herontwerp en de daarbij behorende procedures.  

Daarnaast bevordert de BER - door explicitering van en bewuste aandacht voor het bewonersbelang - 

de bewonersparticipatie op een constructieve wijze. De BER faciliteert tevens de samenwerking tussen 

ondernemers en bewoners. In bepaalde situaties draagt de BER ook bij aan het herstel van de balans 

tussen wonen, werken en uitgaan omdat de negatieve en positieve effecten voor de betrokken 

bewoners hiermee op een gestructureerde wijze inzichtelijk worden gemaakt.  

Ons verzoek 

Wij verzoeken u ons voorstel aandachtig te bestuderen en te overwegen de Bewoners 

Effectrapportage (BER) in het beleid vorm te geven en te implementeren in de nieuwe Omgevingswet 

waarbij verbetering wordt gegeven aan de wijze waarop bewonersbelangen in de besluitvorming vorm 

krijgen.  

Vanzelfsprekend zijn wij bereid ons bijgaande memo over de Bewonerseffectrapportage in een 

persoonlijk gesprek toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Wij-Amsterdam  

 

 

I. Blekxtoon J.J.G. Stroet 

voorzitter secretaris 
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