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Eerst: Wie zitten er in de zaal?
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HALLO

DE TIJDGEEST 

IS VERANDERD

WE DOEN HET       

NU WEER 

SAMEN

Loesje
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“We vragen de betrokkenen om mee te denken.” 

”We vragen actief om de input van betrokkenen.” 

“Bewoners mogen meepraten”

“We werken het plan samen met inwoners uit”
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En dan?
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participatie ≠ draagvlak



Integraal samenwerken lastig...
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- Afdelingen: waar groenbeheer een plantsoen maakt, kan 

wegbeheer geen parkeerplaats maken... Belangen op tafel leggen!

- Management heeft eigen belang: afdelingsresultaat....?

- Bestuur: elke 4 jaar verkiezingen  andere coalitie  nieuw 

coalitieakkoord  mogelijk beleidswijzigingen en andere prio’s.

- Gemeenteraad: volle agenda, positie tussen beleid en inwoners 

(ook kiezers!)



Vormvrije Participatieprocessen
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Hoe geef je een “vormvrij” participatieproces vorm? 

TIPS, géén handleiding: 

- Juiste disciplines aan tafel voor een PSU

Vraag: welke zijn dat meestal?  “van wie” is participatie? 

- Stappenplan opstellen en delen met.... ? 

In stappenplan ook aangeven waar je naartoe gaat werken

- Aanpak en consequenties helder bij alle interne stakeholders? 

Collega’s, college, raad?



Voorbeeld

Ingrediënten Participatieproces
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Wat is er al? Over beleidscultuur en ervaringen in organisaties

Waarom? Formuleren van doelstellingen

Waarover? Is het onderwerp geschikt voor participatie?

Wie bereiken? Over bewoners en specifieke doelgroepen

Wanneer? Verschillende beleidsfases

Hoe ver? De treden van de participatieladder

Hoe? Methodieken

Aansturing? Interne organisatie en communicatie

Participatieplan Een werkplan in ontwikkeling

Afsluiting Wanneer ben je klaar? Voor iedereen duidelijk?



REALISERENDE OVERHEID

ondernemend

prestatieafspraken

resultaatgericht

risico afwegend

leidend

doelmatig

RECHTMATIGE OVERHEID

voorschrijvend

afdwingend

onpartijdig

MEEWERKENDE OVERHEID

inspelen op initiatieven

zorgvuldig

verbindend

relatiegericht

SAMENWERKENDE OVERHEID

netwerken

omgevingsbewust

visionair

stimulerend

inspirerend

Van buiten  
naar binnen

Van binnen 
naar buiten

Van resultaten naar randvoorwaarden 
(publieke prestatie)

Van randvoorwaarden naar 
resultaten



Bron: www.vng.nl



VRIJHEID EN VITALITEIT HARMONIE EN GEZELLIGHEID

CREATIEVE SESSIES
ONLINE DISCUSSIE
BEHEER BUDGETTEN

WERKGROEP
WIJKFEEST

KRAAM OP DE MARKT

EXPERTMEETINGS
COMITE VAN AANBEVELING

EEN-OP-EEN GESPREKKEN
INLOOPBIJEENKOMSTEN

DORPSRAAD

MANIFESTATIE EN CONTROLE BESCHERMING EN ZEKERHEID

Bron: samr.nl



In gewone mensentaal: 

Bevoegd gezag 
past participatie toe bij het opstellen van een omgevingsvisie, 
omgevingsplan, programma’s en projectbesluiten. 
Het bevoegd gezag maakt hiervoor een kennisgeving en heeft 
een motiveringsplicht

Initiatiefnemer
moet participatie toepassen als er een omgevingsvergunning 
nodig is. Initiatiefnemer geeft bij de aanvraag aan of, en hoe 
derde partijen bij het project betrokken zijn en wat er met de 
resultaten is gedaan

Wat zegt de Omgevingswet over Participatie



Er is niet in de wet opgenomen hoe participatie moet worden 
toegepast. Het is de taak van het bevoegd gezag om te 
beoordelen of de omgeving in voldoende mate is betrokken. 

Niet voldoende? Dan BG in de actie om te peilen bij derde 
partijen

Uitkomst participatie is géén reden om vergunning te 
weigeren, tenzij participatieplicht bij buitenplanse 
omgevingsplan activiteit

Participatie hoeft niet altijd, mits gemotiveerd

Wat zegt de Omgevingswet over Participatie





www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

 352 hits bij zoekwoord “participatie”  

Wegwijzer participatie bij reguliere en uitgebreide 
vergunningprocedure

Informatieblad Participatie

Praktijkverhalen

Werkvormen

Hoe haal je beren van de weg? 

Inspiratie

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/




Ook handig…
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www.omgevingswetportaal.nl: voor de letter van de wet

http://www.omgevingswetportaal.nl/


Uitgangspunten bij participatie 
Omgevingswet 

› Participatieve aanpak

› Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties èn andere overheden

› Omgevingswet regelt het wat, niet het hoe

› Rechtsbeschermingsniveau vanuit Awb blijft gelijk

Participatie

Alternatieven

Gedragen besluit



Waar is participatie geregeld?

Omgevingsbesluit
• Omgevingsvisie 
• Programma’s
• Omgevingsplan
• Projectbesluit

Omgevingsregeling
• Aanvraagvereiste omgevingsvergunning

Omgevingswet
• Projectprocedure
• Verstrekken gegevens bij 

omgevingsvergunning



Participatie per instrument



Kennisgeving en motiveringsplicht 

Het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving aan hoe participatie wordt 
vormgegeven.

Het bevoegd gezag of de initiatiefnemer motiveert hoe burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de 
voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn. 



Kennisgeving en vereisten participatie bij 
projectprocedure uitgebreider

wie worden betrokken in de projectprocedure?

waarover zij worden betrokken?

wanneer zij worden betrokken?

wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken 
van deze partijen?

waar aanvullende informatie beschikbaar is of in de loop van de procedure 
beschikbaar komt?

- Participanten kunnen advies vragen aan een onafhankelijk deskundige over 
aangedragen oplossingen



Participatie bij Omgevingsvisie

Je wilt perspectieven en toekomstbeelden ophalen bij gebruikers. En werkt 
aan commitment voor de langetermijnvisie van een gebied en de keuzes die 
worden gemaakt.

Participatie richt zich op

• Identiteit, DNA van een gebied

• Dominante waarden

• Associaties en beelden

• Situatieschetsen en scenario’s

• Bedenken van strategieën



Participatie bij programma en 
omgevingsplan

Een programma werkt toe naar maatregelen om doelen te bereiken. Een 
omgevingsplan werkt toe naar het formuleren van juridische regels. Je zoekt 
naar opvattingen en overtuigingen van allerlei vertegenwoordigers.

Participatie richt zich op

• Ophalen van argumenten

• Toetsen van een concreet plan, eerst abstract dan concreet

• Werken met stellingen en standpunten om keuzes te kunnen  
maken



Omgevingsverordening provincie en 
waterschapsverordening

Geen kennisgeving of motiveringsplicht maar wel participatie aangeraden

In een verordening staan kaders die zijn gebaseerd op kennis en data 
afkomstig van allerlei kennispartners.

Participatie richt zich op

• Helder maken van grenzen

• Afwegen van kosten en baten

• Risico’s in een gebied

• Risico’s voor specifieke groepen



Projectbesluit en omgevingsvergunning

Bij het maken van een omgevingsvergunning of projectbesluit alle belangen 
inhoudelijk afwegen. Initiatiefnemer stimuleren.

Participatie door initiatiefnemer richt zich op

• In beeld brengen van uiteenlopende belangen

• Helder maken van de bedoeling achter een norm

• Toewerken naar acceptatie van verschillende belangen

• Input voor verbeteren van het initiatief



Uitgangspunten bij participatie Omgevingsvergunning 

› Stimuleren van de initiatiefnemer om participatie te organiseren 
(amendement De Vries)

› Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om een 
adequate vorm te kiezen voor participatie 

› Strekking aanvraagvereiste: “of, en zo ja, hoe?”

› Bevoegd gezag betrekt de informatie bij de afweging voor 
vergunningverlening

› Amendement Van Eijs cs: gevallen van verplichte participatie



Kaders stellen voor participatie

Aangesloten overheid bij burgerinitiatieven (overheidsparticipatie)

- Gemeentewet artikel 150 (participatieverordening)

- Right to challenge 

Participatie bij kerninstrumenten 

- Gemeentewet artikel 150 (participatieverordening)

Participatie bij vergunningaanvragen

- Stimuleren

- Verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit 



Inhoud participatiebeleid

De gemeenteraad kan bijvoorbeeld voor de volgende onderwerpen kaders en procedures 
vaststellen in een participatieverordening. 

• Visie op participatie en participatieniveau 
• Toegankelijkheid participatie 
• Eigen rol en rol individuen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere 

overheden bij participatie
• Representativiteit en vertegenwoordiging
• Betrekken van inwoners met potentiële achterstandspositie (senioren, culturele 

minderheden, (visueel) gehandicapten, slechthorenden en laaggeletterden, jongeren.) 
• Omgaan met burgerinitiatieven 
• Gelijke informatiepositie van de overheid, initiatiefnemer(s), burgers, maatschappelijke 

organisaties.
• Serviceniveau aan participanten en initiatiefnemers
• Hoe wordt participatieresultaat meegenomen en gewogen
• Stimuleren participatie in het vooroverleg bij een vergunningaanvraag
• Algemene spelregels bij participatietrajecten
• (Procedure)stappen komen tot participatieaanpak
• Financiële kaders en budgetten 
• Versterken rol gemeentelijke organisatie
• Evaluatie effect participatie en verbetering



Voorbeelden

Gemeente Utrecht, Samen stad maken op de Utrechtse manier, juli 2019

Gemeente De Bilt, Nota Participatiebeleid Samenwerken in De Bilt, april 2019

Gemeente Venlo, Nieuwe impulsen aan participatie Ons leefklimaat maken we 
samen!, oktober 2019 (concept)

Gemeente Ede, de Edese participatie-aanpak, juli 2019



Voorbeelden


