
Participatie in de Omgevingswet
Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt 

ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en kwaliteit direct op tafel komen. 

Participatie is maatwerk.

Beren op de weg 

Hoe serieus de ambities rondom participatie in het kader van de Omgevingswet ook 

zijn, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Soms worden mensen weerhouden om met 

participatie aan de slag te gaan. Welke beren staan er op de weg?

Mandaat/zeggenschap

 

Ik word steeds van het kastje 

naar de muur gestuurd. Ik ben 

niet in positie om daarover 

te beslissen. 

Angst voor contact

Ik wil geen verwachtingen 
scheppen. Ik wil objectief blijven 

en afstand bewaren. 

Geld

 
Dit past niet binnen de 

budgetcriteria. Als het niet 
‘ons’ project is, 

is er geen geld voor.

Continuïteit

We hebben geen garanties voor 
de lange termijn. We hebben 
vertrouwen in deze mensen, 
maar niet in hun opvolgers.  

Draagvlak

Deze groep is niet 

representatief. Draagvlak is 

moeilijk te meten.

Complexiteit

We missen het totaalplaatje. 

Dit is een complex dossier.  

Kwaliteit

Dit kun je niet aan leken 
overlaten. Kwaliteit staat 

voorop!

Verantwoording

Het gaat wel om belastinggeld. 

Hoe meet je de maatschappelijke 

meerwaarde?
 

(Priori)tijd

Ik krijg m’n gewone werk 

al niet af. Dit is niet het juiste 

moment.
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Ongelijkheid

Dat schept een precedent. 

De ene ambtenaar is 

de ander niet.

Onbekendheid

Ik weet niet waar ik moet 
beginnen. Dit is zo nieuw, daar is 

nog geen regel voor.

Risico’s en 
aansprakelijkheid

Wat als het misgaat? 
Veiligheid gaat boven alles. 

Wet- en regelgeving

Ik moet wel de procedures 

volgen. Dat laten de regels 

niet toe.
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Lef

Vraag achteraf pas toestemming. 

Stuur op het leren van fouten.

Wind mee-factoren 

Gelukkig gaat het de participatie in veel omgevingsprojecten voor de wind. Zeker als er 

in een proces aandacht is voor factoren die voor versnelling en doorbraken zorgen. Wat 

zorgt voor een soepel proces en geeft wind mee in participatie? 

Informatie en communicatie

Breng cruciale informatie op tijd in. Zorg voor gelijke kennispositie 
voor alle betrokkenen. 

PARTY-cipatie

Maak van elke ontmoeting een 

belevenis die mensen niet willen 

missen. Volg de flow van 

mensen die wíllen.

Knopen doorhakken

Deel het proces op in behapbare 

onderdelen. Minder praten, meer 

doen. Durf nee te zeggen.

Onafhankelijke procesbegeleiding

Kies een onafhankelijk persoon als procesbegeleider en verbinder.  Gebruik een mediator om een vastgelopen traject vlot te trekken.

Verbinding

Help elkaars obstakels op te 
lossen. Investeer in het opbouwen van relaties.  

Urgentie

Genereer publiciteit. Maak concreet wat mensen gaan merken van een 
ontwikkeling.  

Goede voorbereiding

Begin met het einde voor ogen: 

wanneer heb je welke input nodig? 

Breng het proces in beeld. 

Dat vergroot de transparantie.
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Talent benutten

Benut talenten of expertise. 

Gun je samenwerkingspartners 

het podium.

 

Gelijkwaardige 
partners

Betrek zoveel mogelijk 
belanghebbenden vanaf de start. 
Check regelmatig of mensen zich 
nog gehoord of betrokken voelen. 


