Veelgestelde vragen over zienswijzenprocedures
> Algemene vragen
Zienswijze indienen
 eranderen of
V
aanpassen zienswijze

Algemene vragen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1

Bij wie komt mijn zienswijze terecht?

2 Wat doet de directie Participatie?
3	Waar vind ik meer informatie over het
project?
4	Staan alle relevante documenten die
betrekking hebben op het project op
www.platformparticipatie.nl?

>
>
>

Bij wie komt mijn zienswijze
terecht?
Zienswijzen komen binnen bij de directie
Participatie van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. De directie Participatie registreert de
zienswijzen en zorgt ervoor dat de zienswijzen
terecht komen bij de mensen die verantwoordelijk
zijn voor het desbetreffende project.

>

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Algemene vragen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1

Bij wie komt mijn zienswijze terecht?

2 Wat doet de directie Participatie?
3	Waar vind ik meer informatie over het
project?
4	Staan alle relevante documenten die
betrekking hebben op het project op
www.platformparticipatie.nl?

>
>
>
>

Wat doet de directie
Participatie?
De directie Participatie is onderdeel van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
zorgt voor betrokkenheid en participatie van de
samenleving in het werkveld van het ministerie.
Één van de dingen die de directie Participatie
doet is zienswijzenprojecten vormgeven.
Dat doet zij door o.a. beleids- en uitvoeringsteams te begeleiden en ondersteunen bij een
zienswijzenprocedure.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Algemene vragen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1

Bij wie komt mijn zienswijze terecht?

2 Wat doet de directie Participatie?
3	Waar vind ik meer informatie over het
project?
4	Staan alle relevante documenten die
betrekking hebben op het project op
www.platformparticipatie.nl?

>
>
>

Waar vind ik meer informatie
over het project?
Op www.platformparticipatie.nl vindt u meer
informatie over het project en de documenten
waarop u een zienswijze kunt indienen.
Voor veel projecten is er ook een projectwebsite.
Op www.platformparticipatie.nl kunt u vinden
welke website dat is.

>

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Algemene vragen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1

Bij wie komt mijn zienswijze terecht?

2 Wat doet de directie Participatie?
3	Waar vind ik meer informatie over het
project?
4	Staan alle relevante documenten die
betrekking hebben op het project op
www.platformparticipatie.nl?

>
>
>

Staan alle relevante
documenten die betrekking
hebben op het project op
www.platformparticipatie.nl?
Ja.

>

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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> Zienswijze indienen
 eranderen of
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Zienswijze indienen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

2	Kan iemand anders (mede) namens mij
een zienswijze indienen?

>
>

3	Ontvang ik een ontvangstbevestiging
van mijn zienswijze?

>

1

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Hoe kan ik een zienswijze
indienen?
Dat kan op drie manieren:
1. Digitaal via www.platformparticipatie.nl
2. Per papieren post
Adres:
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
3.	Mondeling
Hiervoor kunt u tijdens kantooruren bellen met
de directie Participatie van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat: 070-456 89 99
Vaak kunt u tijdens informatiebijeenkomsten
een mondelinge zienswijze indienen bij een
notulist.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Zienswijze indienen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

2	Kan iemand anders (mede) namens mij
een zienswijze indienen?

>
>

3	Ontvang ik een ontvangstbevestiging
van mijn zienswijze?

>

1

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Kan iemand anders (mede)
namens mij een zienswijze
indienen?
Ja, dat kan. U kunt bijvoorbeeld uw buren vragen
(mede) namens u een zienswijze in te dienen.
Ook kunt u een advocaat vragen namens u een
zienswijze in te dienen.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Zienswijze indienen

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

2	Kan iemand anders (mede) namens mij
een zienswijze indienen?

>
>

3	Ontvang ik een ontvangstbevestiging
van mijn zienswijze?

>

1

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Ontvang ik een ontvangstbevestiging van mijn zienswijze?
Ja, u ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
Heeft u een e-mailadres vermeld bij uw zienswijze?
Dan ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.
Anders ontvangt u per papieren post een
ontvangstbevestiging.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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> Veranderen of

aanpassen zienswijze

Veranderen of aanpassen zienswijze

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1	Kan ik mijn zienswijze aanvullen of
veranderen?
2	Hoe kan ik mijn zienswijze aanvullen of
veranderen?
3 Kan ik mijn zienswijze intrekken?

>
>
>

Kan ik mijn zienswijze
aanvullen of veranderen?
Ja. Zolang de termijn voor het indienen van
zienswijzen loopt, kunt u uw zienswijze aanvullen
of veranderen. De start- en einddatum van de
zienswijzentermijn staan in de bekendmaking.
Ook kunt u deze data vinden op
www.platformparticipatie.nl

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Veranderen of aanpassen zienswijze

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1	Kan ik mijn zienswijze aanvullen of
veranderen?
2	Hoe kan ik mijn zienswijze aanvullen of
veranderen?
3 Kan ik mijn zienswijze intrekken?

>
>
>

Hoe kan ik mijn zienswijze
aanvullen of veranderen?
Dat kan op twee verschillende manieren:
•	Wanneer u een ontvangstbevestiging per e-mail
heeft gekregen kunt u dat doen via de link in de
ontvangstbevestiging. Deze link werkt totdat de
zienswijzentermijn sluit.
•	Ook kunt u een brief sturen om te laten weten
wat u wilt aanvullen of veranderen in uw zienswijze. Die brief kunt u naar hetzelfde adres sturen
als de aanvankelijke zienswijze.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Veranderen of aanpassen zienswijze

Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

1	Kan ik mijn zienswijze aanvullen of
veranderen?
2	Hoe kan ik mijn zienswijze aanvullen of
veranderen?
3 Kan ik mijn zienswijze intrekken?

>
>
>

Kan ik mijn zienswijze
intrekken?
Ja, dat kan door schriftelijk een bericht
te sturen naar
Directie Participatie,
postbus 30316,
2500 GH Den Haag
of via e-mail
info@platformparticipatie.nl

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Termijnen

> Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

2	Kan ik langer dan 6 weken de tijd krijgen
om mijn zienswijze in te dienen?

>
>

3	Kan ik meer tijd krijgen om mijn zienswijze
aan te vullen?

>

1	Tot wanneer kan ik mijn zienswijze sturen?

Tot wanneer kan ik mijn
zienswijze sturen?
In de kennisgeving en op
www.platformparticipatie.nl is per project
aangegeven tot wanneer u de tijd heeft om
een zienswijze in te dienen.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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> Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

2	Kan ik langer dan 6 weken de tijd krijgen
om mijn zienswijze in te dienen?

>
>

3	Kan ik meer tijd krijgen om mijn zienswijze
aan te vullen?

>

1	Tot wanneer kan ik mijn zienswijze sturen?

Kan ik langer dan 6 weken de
tijd krijgen om mijn zienswijze
in te dienen?
Nee. De termijn is wettelijk bepaald en kan
niet worden verlengd.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Termijnen

> Termijnen
Vervolg
Antwoord op zienswijze

2	Kan ik langer dan 6 weken de tijd krijgen
om mijn zienswijze in te dienen?

>
>

3	Kan ik meer tijd krijgen om mijn zienswijze
aan te vullen?

>

1	Tot wanneer kan ik mijn zienswijze sturen?

Kan ik meer tijd krijgen om
mijn zienswijze aan te vullen?
Ja, u kunt twee weken extra de tijd krijgen om uw
zienswijze aan te vullen. De voorwaarde daarvoor is
dat u in uw zienswijze duidelijk aangeeft dat u extra
tijd nodig heeft om uw zienswijze te onderbouwen.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Vervolg

Termijnen

> Vervolg
Antwoord op zienswijze

1	Wat gebeurt er als ik na afloop van de
zienswijzentermijn een zienswijze indien?

>

Wat gebeurt er als ik na afloop
van de zienswijzentermijn een
zienswijze indien?
Uw zienswijze komt dan slechts ter informatie
terecht bij het ministerie. Het ministerie beoordeelt
of zij de zienswijze nog in behandeling kan nemen.
Het te laat indienen van een zienswijze heeft
gevolgen voor de mogelijkheid om later in beroep
te kunnen gaan. Een beroep is in beginsel alleen
ontvankelijk wanneer u eerder tijdig een zienswijze
heeft ingediend.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Antwoord op zienswijze

Termijnen
Vervolg

> Antwoord op zienswijze

1	Wat gebeurt er nadat ik een zienswijze heb
ingediend?

>

2	Wanneer krijg ik antwoord op mijn
zienswijze?

>

3 Kan ik bezwaar indienen tegen een besluit?
4 Kan ik in beroep gaan tegen een besluit?

>
>

Wat gebeurt er nadat ik een
zienswijze heb ingediend?
Alle zienswijzen worden zorgvuldig gelezen,
vervolgens wordt afgewogen wat het ministerie
gaat doen met de punten die in de zienswijzen
staan. U krijgt uitleg over waarom uw zienswijze
wel of geen aanleiding geeft tot het aanpassen
van de plannen. Ook als u vragen heeft gesteld in
uw zienswijze, dan krijgt u daar antwoord op.

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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> Antwoord op zienswijze

1	Wat gebeurt er nadat ik een zienswijze heb
ingediend?

>

2	Wanneer krijg ik antwoord op mijn
zienswijze?

>

3 Kan ik bezwaar indienen tegen een besluit?
4 Kan ik in beroep gaan tegen een besluit?

Wanneer krijg ik antwoord op
mijn zienswijze?
Dat varieert per project. Op de projectpagina’s op
www.platformparticipatie.nl kunt u daarover
informatie vinden.

>
>

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Termijnen
Vervolg

> Antwoord op zienswijze

1	Wat gebeurt er nadat ik een zienswijze heb
ingediend?

>

2	Wanneer krijg ik antwoord op mijn
zienswijze?

>

3 Kan ik bezwaar indienen tegen een besluit?
4 Kan ik in beroep gaan tegen een besluit?

Kan ik bezwaar indienen tegen
een besluit?
Nee, als een zienswijzenprocedure is gevolgd is
bezwaar indienen niet mogelijk.

>
>

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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Termijnen
Vervolg

> Antwoord op zienswijze

1	Wat gebeurt er nadat ik een zienswijze heb
ingediend?

>

2	Wanneer krijg ik antwoord op mijn
zienswijze?

>

3 Kan ik bezwaar indienen tegen een besluit?
4 Kan ik in beroep gaan tegen een besluit?

>
>

Kan ik in beroep gaan tegen
een besluit?
Als u een zienswijze heeft ingediend op een
ontwerpbesluit, heeft u vaak later de mogelijkheid
om in beroep te gaan tegen het besluit. In beroep
gaan is echter niet altijd mogelijk.
Op www.platformparticipatie.nl kunt u per project
bekijken of beroep instellen mogelijk is. Daar kunt u
ook lezen hoe u dat kunt doen.
Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op
www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/
bestuursrechtspraak

Meer vragen?
Heeft u vragen die we hier 
niet beantwoord hebben? 
Neem dan contact op met:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | directie Participatie |

070 - 456 89 99 |

info@platformparticipatie.nl |

www.platformparticipatie.nl
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