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0. Voorwoord 
 

Participatie is een belangrijke pijler voor het werken in de geest van de Omgevingswet. Met de 

invoering van de Omgevingswet wordt voor het eerst participatie op grote schaal het centrale 

uitgangspunt bij de vorming van beleid, namelijk voor het gehele ruimtelijke domein op alle 

schaalniveaus. Dat betekent dat niet alleen collega’s van gemeenten, waterschappen en provincies 

hiermee te maken krijgen, maar ook wij als rijksambtenaren. 

 

Wat zegt de wet? 

De Omgevingswet verstaat onder een participatieve aanpak: het in een vroegtijdig stadium 

betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Inzet is dat 

participatie bijdraagt aan een grotere betrokkenheid van de samenleving bij beleidsvorming en 

meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven in de fysieke leefomgeving. Het vroegtijdig 

betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit 

snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten. Dit kan 

tijdwinst opleveren. 

 

Decentrale overheden zijn verplicht om participatiebeleid te maken voor het fysieke domein onder 

de Omgevingswet. Wanneer het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ in 

werking treedt (in de loop van 2021) is generiek geregeld dat gemeenten, provincies en 

waterschappen in een participatieverordening moeten aangeven op welke wijze inwoners en 

maatschappelijke partijen in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden 

betrokken. Het Rijk is niet verplicht participatiebeleid op te stellen, maar het is wel verstandig een 

participatieplan op te stellen voor een beleidstraject. Voor het projectbesluit moet je verplicht via 

kennisgeving laten weten hoe het participatietraject eruit komt te zien.  

 

Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. Wel 

bevat het Omgevingsbesluit regels om participatie te borgen. Er geldt een motiveringsplicht: het 

bevoegd gezag geeft bij het genomen besluit aan hoe de omgeving is betrokken bij de 

voorbereiding en wat met de resultaten is gedaan. Deze plicht geldt op Rijksniveau voor de 

omgevingsvisie (zoals de NOVI), het programma en het projectbesluit. 

 

Op decentraal niveau geldt de motiveringsplicht voor de omgevingsvisie, het programma, de 

omgevingsverordening (provincie), de waterschapsverordening (waterschap), het projectbesluit 

(provincie), het omgevingsplan (gemeente) en de omgevingsvergunning. De overheden moeten 

niet alleen aangeven hoe de omgeving betrokken is en wat met de resultaten is gedaan, maar ook 

in hoeverre voldaan wordt aan het participatiebeleid dat zij verplicht hebben opgesteld.  

 

BZK als initiatiefnemer en als participant 

Bij BZK kunnen we de volgende rollen vervullen: 

 BZK als initiatiefnemer 

o BZK start bijvoorbeeld met een onverplicht programma onder de Omgevingswet. Dan dien 

je participatie m.b.t. dat programma te organiseren. 

o Het Rijksvastgoedbedrijf start bijvoorbeeld een project rond de ontwikkeling van gronden 

of panden die het Rijk in eigendom heeft. Rond dat project zal het RVB participatie moeten 

organiseren in relatie tot een vergunningaanvraag*. 

 BZK als participant 

o Het Rijksvastgoedbedrijf is bijvoorbeeld participant bij een concreet project van een 

overheid of een private initiatiefnemer dat mogelijke gevolgen heeft of kansen biedt voor 

gronden en panden van het Rijk en bijbehorend beleidsdoelen. 

 

* De Omgevingswet zorgt voor een andere rol van de initiatiefnemer bij het proces rond 

vergunningverlening. Nu is het de gemeente die bij een vergunningaanvraag de belanghebbenden 

raadpleegt. Dat verandert door de Omgevingswet: straks is het de initiatiefnemer om af te 

stemmen met belanghebbenden en de bevindingen op te nemen in de vergunningaanvraag. 
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Continu proces 

De beleidscyclus van de Omgevingswet leidt tot 

een continu participatief traject, waarbij de 

wijze waarop je participatie vorm geeft 

maatwerk vraagt per fase. Participatief werken 

aan publieke waarde bestaat in de praktijk uit 

samen denken, samen besluiten, samen doen 

en samen leren. 

 

Tijdens het traject kom je uitdagingen tegen, 

zoals representativiteit, botsende belangen, het 

omgaan met verschillende verwachtingen en het 

bieden van beleidsruimte. Experimenteren, 

evalueren en leren zijn essentieel om zowel als 

overheid als samenleving steeds beter te leren 

participeren. 

 

 

Aan de slag 

De meeste van ons zijn geen participatie-experts, maar in meer of mindere mate 

ervaringsdeskundigen. Participatie is een relatief jong vakgebied. Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau spreekt in 1974 over het ideaal van een participatiemaatschappij, maar pas na de 

Troonrede van 2013 neemt het onderwerp een enorme vlucht. Er valt nog een hoop te ontdekken 

en te leren. 

 

Deze special vormt dan ook niet een presenteerblaadje waarmee je van stap 1 tot 10 met 

participatie aan de slag kunt. Deze special (horend bij het Bijspijkerboekje Omgevingswet) bundelt 

een selectie van relevante informatie en inspiratie met verwijzingen naar interessante literatuur, 

hulpmiddelen, websites of anderszins om jou te helpen je weg te vinden in deze tak van sport. Dit 

document bevat digitale links waarmee je direct op websites terechtkomt of genoemde rapporten 

kunt downloaden. In de special BZK en vergunningverlening besteden we aandacht aan 

participatie in het vergunningverleningsproces door BZK. 

 

Participatie is een uitdaging. Het kan best lastig zijn, soms wellicht frustrerend, maar ook heel 

leerzaam, kansrijk, verbindend en ontzettend leuk. Vergeet niet om met elkaar met trots te vieren 

wat jullie samen bereikt hebben, voor elkaar hebben gekregen ondanks de nodige ups en downs. 

 

We wensen je prachtige ontdekkingsreizen met geweldige resultaten voor onze fysieke 

leefomgeving! 

 

Projectleider Veranderopgave Mireille Groet 

namens het BZK Implementatieteam Omgevingswet 
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Leestip: Pionieren in participatieland 

Er is best veel informatie te vinden over participatie. In deze 

special geven we een aantal tips voor literatuur die wij de moeite 

waard vinden. We starten met ‘Pionieren in participatieland’, een 

samenwerking tussen het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters en Berenschot met steun van BZK. 

 

Dit boek 

 beschrijft bondig wat de participatiesamenleving nu 

eigenlijk is 

 bevat uiteenlopende praktijkervaringen van bestuurders, 

ambtenaren en burgers 

 laat zien hoe je als gemeente succesvol kunt pionieren in 

participatieland 

 

Het is een heel prettig leesbaar én visueel vormgegeven boek 

waarin geschiedenis, theorie, verhalen, ervaringen uit binnen- en buitenland, bespiegelingen, 

quotes, adviezen elkaar afwisselen. Een soort basisboek om kennis te nemen van participatie in 

een bredere context. 

 

Uit het boek: 

 

Participatiesamenleving = een samenleving waarin de burger voor zijn welzijn niet afhankelijk is 

van de overheid, maar gestimuleerd wordt daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

Participatiedemocratie = een democratie waarin burgers direct invloed kunnen uitoefenen op 

overheidsbeleid en – besluiten 

 

 
 

Het boek kun je vinden in de ‘bibliotheek’ van de Directie Democratie en Bestuur! 
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1. Participatie in de beleidscyclus 
 

1.1 BZK als initiatiefnemer van beleid 
BZK als initiatiefnemer in de beleidscyclus krijgt vooral te maken met de 

Omgevingswetinstrumenten omgevingsvisie (lees: de Nationale Omgevingsvisie), onverplicht 

programma (bijvoorbeeld het Ow-programma Verstedelijking en Wonen dat nu opgezet wordt) en 

het projectbesluit (bijvoorbeeld als we concrete woningbouwlocaties zelf willen realiseren). Het 

organiseren van participatie is verplicht bij deze instrumenten, maar wel vormvrij. Dus de manier 

waarop je participatie organiseert is aan jou om te bepalen. 
 

Het NSOB kwadrant 

Overheidsbreed wordt gebruik gemaakt van het kwadrant van de Nederlandse School voor 

Openbaar Bestuur. Hierin is de ontwikkeling te zien van de overheid als rechtmatige overheid naar 

meer faciliterende, responsieve, participerende overheid. De ene rol is niet beter dan de andere. 

Met de eerste hebben we de meeste ervaring, met de laatste de minste. Vaak vervul je 2 of meer 

rollen tegelijk, maar is 1 ervan dominant. In veel beleidsdossiers waarbij de overheid 

initiatiefnemer is, overheerst de rol van de netwerkende overheid: we willen iets bereiken, maar 

kunnen dat niet alleen, dus zoeken we partners (vaak koepelorganisaties, brancheorganisaties) in 

de samenleving om samen het beleid vorm te geven en uit te voeren. Vanuit zo’n netwerkende rol 

kan op een gegeven moment duidelijk worden dat je ook iets via regelgeving wilt doen. Dat doe je 

dan vanuit je rol als rechtmatige overheid. Bij participatie is het belangrijk om je te realiseren 

vanuit welke rol je handelt of op welke rol andere partijen een beroep doen in de samenwerking. 

En dus ook hoe je andere partijen betrekt bij je beleidsontwikkeling – en uitvoering. 
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1.2 Participatie per fase in de beleidscyclus 
De Omgevingswet vraagt van overheden om de participatie met de omgeving vroegtijdig en 

bewust op te pakken. Elke fase kent een eigen participatieaanpak. Voor sommige fasen kent de 

wet motiveringsvereisten. Welke informatie je van betrokkenen nodig hebt, verschilt per plan en 

per moment. Dat maakt de groepen mensen die je betrekt steeds weer anders. Net als de 

werkvorm die je kiest. 

 

Op de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je onder thema’s de Inspiratiegids 

Participatie met praktijkverhalen, praktische hulpmiddelen en downloadbare handige praatplaten. 

De praktijkverhalen helpen je om vraagstukken meervoudig te bekijken. Sommige praatplaten 

kom je in deze special verkleind afgebeeld tegen om je erop te attenderen. Het advies is om deze 

zelf op A3 format te printen als je daar behoefte aan hebt.  

 
 

 
 

 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/154085/infoblad_participatie_per_fase_versie_05-02-2019.pdf
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/


8 

 

 

 



9 

 

 

1.3 Waar vind je de wettelijke teksten over participatie per instrument? 

 
Artikelen Omgevingswet, Omgevingsbesluit en Omgevingsregeling m.b.t. 

participatie 

Ow Artikel 5.47, lid 
4 in samenhang 
met Artikel 5.3 Ob 

vroegtijdige publieksparticipatie verkenning projectbesluit  
 

Ob Artikel 10.2 motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan 

Ob Artikel 10.3a motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie 
waterschapsverordening 

Ob Artikel 10.3b motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie 
omgevingsverordening 

Ob Artikel 10.7 motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie 
Het tweede lid regelt dat bij het vaststellen van een gemeentelijke of 
provinciale omgevingsvisie moet worden aangegeven in hoeverre aan 
de beleidsregels over het betrekken van burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen is voldaan. Om aan 

deze motiveringsplicht te kunnen voldoen, zal de gemeenteraad of 
provinciale staten participatiebeleid moeten opstellen. Daarin staat op 
welke wijze invulling wordt gegeven aan participatie. Op die manier is 
voor alle betrokkenen inzichtelijk hoe zij bij de voorbereiding van een 
omgevingsvisie zullen worden betrokken. Bij het vaststellen van een 
omgevingsvisie zal uiteindelijk moeten worden aangegeven in hoeverre 
aan het participatiebeleid is voldaan. Verder wordt verwezen naar de 

artikelsgewijze toelichting bij artikel 10.2, derde lid. 

Ob Artikel 10.8 motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma 
Het tweede lid regelt dat bij het vaststellen van een programma door 
een gemeente, waterschap of provincie moet worden aangegeven in 
hoeverre aan de beleidsregels van die lokale overheid over het 
betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen is voldaan. Om aan deze motiveringsplicht te kunnen 
voldoen, zullen gemeenten, waterschappen en provincies 

participatiebeleid moeten opstellen. Daarin staat op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan participatie. Op die manier is voor alle 
betrokkenen inzichtelijk hoe zij bij de voorbereiding van een 
programma zullen worden betrokken. Bij de vaststelling van een 

programma zal uiteindelijk moeten worden aangegeven in hoeverre aan 
het participatiebeleid is voldaan. Verder wordt verwezen naar de 
artikelsgewijze toelichting bij artikel 10.2, derde lid. 

Ow Artikel 16.55, 
lid 6 in samenhang 
met Or Artikel 7.4 

Participatie aanvraagvereiste omgevingsvergunning 
Om vroegtijdige participatie te stimuleren is er een nieuwe 
aanvraagvereiste. De initiatiefnemer moet in de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning aangeven of, en zo ja, hoe er overleg is geweest 
met belanghebbenden. Ook moet dan worden aangegeven wat er met 
het resultaat van de participatie is gedaan. 
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1.4 Participatieplicht bij de omgevingsvisie en het programma 
Voor de omgevingsvisie en het programma geldt een motiveringsplicht. Dat betekent dat we 

vanuit BZK bij een besluit moeten aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding, wat dit heeft opgeleverd en wat er met de 

resultaten is gedaan. De manier waarop je participatie organiseert is vormvrij. 

 

1.5 Participatieplicht bij het projectbesluit 
Zowel voor de voorkeursbeslissing als voor het projectbesluit geldt een motiveringsplicht. Het 

bevoegd gezag geeft hierbij aan hoe derden zijn betrokken, wat de resultaten zijn van de 

verkenning en gaat in op de aangedragen oplossingen en de uitgebrachte adviezen daarover. 

 

Bij een projectbesluit doe je uiterlijk bij de start van de verkenning voor het projectbesluit een 

‘kennisgeving participatie’. In deze kennisgeving staat: 

 wie worden betrokken, waarover en wanneer 

 wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer 

 waar meer informatie beschikbaar komt 

 

Als bij een projectbesluit een ander dan het bevoegd gezag initiatiefnemer is, kan het 

participatietraject een gezamenlijke actie zijn. Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bepalen 

samen de rolverdeling, waarbij het bevoegd gezag uiteindelijk beslist. Het bevoegd gezag geeft in 

de kennisgeving over participatie aan wat de rollen zijn van het bevoegd gezag en de 

initiatiefnemer. 

 

De Omgevingswet schrijft voor dat je bij de kennisgeving derden uitnodigt om met oplossingen te 

komen voor de beschreven opgave. Daarbij moeten de indieningstermijn daarvoor, de 

uitgangspunten voor afweging (wees duidelijk over wat al vaststaat en wat nog open is aan ruimte 

voor inbreng om teleurstellingen te voorkomen) en hoe je oplossingen kunt aandragen worden 

meegegeven. Degene die een oplossing aandraagt, kan het bevoegd gezag vragen om daarover 

advies te vragen aan een onafhankelijk deskundige. Dat is nieuw onder de Omgevingswet. 

 

Informatievoorziening is specifiek benoemd onder de Omgevingswet en sluit aan bij de waarden 

van goed bestuur. Deel actief alle informatie die mensen nodig hebben op een makkelijk vindbare 

plek opdat ze op een gelijk niveau mee kunnen denken. Als een project jaren duurt, dan is het 

handig om je participatieplan (zie H6) voor volgende fasen een update te geven en deze opnieuw 

te publiceren. Dat draagt bij aan transparantie en navolgbaarheid. 

 

Bij de analyse en verwerking van alle reacties is het relevant goed bij te houden hoe deze 

meewegen in het besluit dat genomen gaat worden. Laat bij elke processtap zien wat je aan 

participatie hebt gedaan. Dan kun je steeds voortbouwen op wat je eerder hebt geschreven. Dit is 

niet verplicht, maar wel handig. Participanten zien gedurende het proces dat de ruimte om mee te 

denken steeds verder afneemt en merken gedurende de rit hoe hun inbreng steeds wordt 

meegenomen en meegewogen in de besluitvorming. Als dit trouw gebeurt is het resultaat een 

logboek van de participatie. Dit alles maakt het makkelijker om een en ander te verwerken en te 

motiveren bij het te nemen projectbesluit. In feite vindt op deze wijze ook een trechtering van 

mogelijke oplossingen plaats. In de praktijk van de huidige tracébesluiten (die worden 

projectbesluiten onder de Omgevingswet) loopt dit vaak parallel aan het traject van de 

milieueffectrapportage. 

 

Bij de reguliere projectprocedure (zonder voorkeursbeslissing) vindt de verantwoording van de 

participatie- en verkenningsfase plaats in het (ontwerp)projectbesluit. Als sprake is van de 

uitgebreide projectprocedure dan vindt verantwoording plaats in zowel de voorkeursbeslissing als 

het latere (ontwerp)projectbesluit. In de toelichting van het (ontwerp)projectbesluit kun je dan 

verwijzen naar de in de voorkeursbeslissing gegeven verantwoording en zo nodig een actuele 

aanvulling daarop geven. 
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Bij de wijziging of uitwerking van een projectbesluit is van een verplichte participatie- en 

verkenningsfase geen sprake. Dit betekent niet dat voorafgaand aan zo’n besluit geen participatie 

kan plaatsvinden. Hier kun je vrijwillig voor kiezen, omdat dit meerwaarde kan hebben. In je 

overweging bekijk je in hoeverre het publiek tijdens de participatie op de besluitvorming nog 

relevante input kan geven. Als het gaat om het vaststellen van een uitwerkingsbesluit moet 

worden beseft dat de voorwaarden waaronder uitwerking mag plaatsvinden in het projectbesluit 

zijn vastgelegd en niet meer ter discussie staan. Dit moet van tevoren duidelijk gecommuniceerd 

worden naar participanten. 

 

nu = vóór 1 januari 2021 | straks = ná 1 januari 2021 
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2. Rollen Rijksvastgoedbedrijf: initiatiefnemer of participant 
 

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) kunnen we de volgende rollen vervullen bij participatie: 

 RVB als initiatiefnemer 

o Het Rijksvastgoedbedrijf start bijvoorbeeld een project rond de ontwikkeling van gronden 

of panden die het Rijk in eigendom heeft. Rond dat project zal het RVB bij de 

vergunningaanvraag moeten aangeven of en zo ja wat hij gedaan heeft aan participatie*. 

 BZK als participant 

o Het Rijksvastgoedbedrijf is bijvoorbeeld participant in een concreet project van een 

overheid of een private initiatiefnemer dat mogelijke gevolgen heeft of kansen biedt voor 

gronden en/of panden van het Rijk en bijbehorende beleidsdoelen. 

 

* De Omgevingswet zorgt voor een andere rol van de initiatiefnemer bij het proces rond 

vergunningverlening. Nu is het de gemeente die bij een vergunningaanvraag de belanghebbenden 

raadpleegt. Dat verandert door de Omgevingswet: straks is het de initiatiefnemer om af te 

stemmen met belanghebbenden en de bevindingen op te nemen in de vergunningaanvraag. In de 

Omgevingsregeling is namelijk een aanvraagvereiste participatie opgenomen: de initiatiefnemer 

moet aangeven óf en zo ja hoe hij aan participatie heeft gedaan. Het bevoegd gezag betrekt deze 

informatie bij de integrale belangenafweging. 

 

2.1 Participatie in het licht van een vergunningaanvraag 
 

Participatie is een aanvraagvereiste voor alle omgevingsvergunningen voor: 

- de van rijkswege aangewezen vergunningplichtige activiteiten 

- en de decentraal aangewezen vergunningplichtige activiteiten zoals opgenomen in een 

omgevingsplan, omgevingsverordening of waterschapsverordening. 

 

Voor een initiatiefnemer is het op basis van de Omgevingswet niet verplicht om aan participatie te 

doen. Het is wel verplicht om bij de vergunningaanvraag aan te geven óf je aan participatie hebt 

gedaan (betrokkenheid burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) en 

wat daarvan de resultaten zijn. De ‘buren’ hoeven geen instemming hebben verleend, maar 

decentrale beleidsregels voor participatie kunnen bijvoorbeeld wel verlangen dat de initiatiefnemer 

zich heeft ingespannen voor het verkrijgen van draagvlak. 

 

Als bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning is aangegeven dat er geen participatie heeft 

plaatsgevonden kan dit niet resulteren in het besluit om de aanvraag niet te behandelen. Dit kan 

ook geen reden zijn voor het weigeren van de vergunning. Tenzij… een gemeente in een eigen 

beleidsdocument beleidsregels over participatie heeft opgenomen, waarin staat dat initiatiefnemers 

een inspanningsverplichting hebben om draagvlak te verkrijgen voor hun ruimtelijke initiatief. Als 

binnen die context blijkt dat je niet of onvoldoende aan participatie hebt gedaan, kan dit volgens 

de nieuwe jurisprudentie - die al tot stand kwam onder de Wabo en Wet ruimtelijke ordening - wel 

een reden voor weigering zijn van de vergunning. 

 

Op basis van de verkregen informatie bij de vergunningaanvraag bepaalt het bevoegd gezag of 

deze over voldoende gegevens beschikt om de belangen af te wegen en een zorgvuldig besluit te 

nemen. Beschikt het bevoegd gezag niet over voldoende gegevens dan kan deze gebruik maken 

van de mogelijkheden die bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt om aanvullend 

de gelegenheid te geven tot inspraak of contact met derde-belanghebbenden. 

 

Wegwijzer participatie bij de vergunningprocedure 

Voor zowel de reguliere vergunningprocedure (8 weken) als de uitgebreide vergunningprocedure 

(26 weken) is een wegwijzer voor gemeenten en initiatiefnemers gemaakt met een stroomschema 

met de stappen voor zowel het bevoegd gezag als de initiatiefnemer en de van rol van participatie. 

  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-wet/omgevingsvergunning/wegwijzer-participatie-vergunningverlening/
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2.2 Rijksvastgoedbedrijf als initiatiefnemer 
 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als initiatiefnemer op hoofdlijnen 2 type projecten: 

- Bouwprojecten 

- Verkoop/ontwikkeltrajecten 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt in de rol als initiatiefnemer van een (bouw)project en aanvraag 

door de Omgevingswet sterker te maken krijgen met participatie. Eigenlijk is dit nu al verstandig 

voor je project en niet nieuw. 

 

Bij de omgevingsvergunning zal de initiatiefnemer (in dit geval het RVB) bij de aanvraag moeten 

aangeven of, en zo ja hoe de omgeving bij de aanvraag betrokken is en wat de resultaten daarvan 

zijn. Voor een initiatiefnemer is het echter niet verplicht om aan participatie te doen. Hierop geldt 

wel een uitzondering: in specifieke gevallen kan de gemeenteraad een participatieplicht stellen 

voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Hoe invulling wordt gegeven aan het 

participatietraject wordt niet beschreven in de Omgevingswet. Dit is vormvrij. Wel kan een 

gemeente daar zelf nader regels voor opstellen via een participatieverordening. 

 

Bij ‘platte’ verkoop van een gebouw/grond zonder wijziging (van functie/bestemming) speelt 

participatie niet. Maar bij verkoop/gebiedsontwikkeling is het vaak zo dat er een nieuwe 

bestemming/functie moet komen voor het pand/gebied. Samen met de gemeente (en 

stakeholders) wordt er dan een Nota van Uitgangspunten (NvU) gemaakt waarbij de 

samenwerking met stakeholders en participatie wordt meegenomen. Straks gaat de nieuwe 

functie/bestemming vaak via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een wijziging van het 

omgevingsplan. Participatie wordt dan een verplichting, maar is eigenlijk ook niet nieuw. 

Bij de verkoop van Hembrug of de mogelijk nieuwe bestemming van de marinierskazerne Doorn is 

hier al veel ervaring mee opgedaan. 

 

2.3 Rijksvastgoedbedrijf als participant 
 

Een goed voorbeeld waarbij het RVB de rol van participant vervult is de gebiedsaanpak in Arnhem. 

Het RVB doet mee in een groot traject rondom de ontwikkeling van Arnhem getrokken door de 

gemeente (zie het interview in hoofdstuk 6). Het RVB doet ook als stakeholder mee bij een aantal 

Regionale Energie Strategieën (RES-en). Het RVB doet dan mee in een plan/initiatief van anderen, 

maar tegelijk zie je als RVB dan vaak kansen voor je eigen initiatieven. 

 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-wet/omgevingsvergunning/uitleg-participatie-vergunningverlening-gemeenten/#begrip-inhoud-203058
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3. NOVI: ervaring met burgerparticipatie op nationaal niveau 
 

We zijn gewend om voor onze beleidstrajecten samen te werken met de ‘usual suspects’, vooral 

branche- en koepelorganisaties aan zowel publieke als private zijde. Voor de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) wilde het programmateam participatie aanpakken in de geest van de 

Omgevingswet. Hieronder lichten we een aantal activiteiten kort toe. 

 

3.1 Speelveld in beeld 
De NOVI-collega’s hebben het speelveld in beeld gebracht: 

 

 
 

3.2 Burgerperspectievenenquête en focusgroepen  
 

Motivaction heeft voor de NOVI een publieksonderzoek 

uitgevoerd naar burgerperspectieven op de NOVI. Het betrof 

een representatieve steekproef van ruim 1600 Nederlanders 

van 16 tot en met 75 jaar (kwantitatief) en een viertal 

focusgroepen (kwalitatief). Het volledige rapport is te vinden 

op de NOVI website (www.denationaleomgevingsvisie.nl). 

 

Het onderzoek geeft antwoord op 4 vragen: 

- Op welke wijze zijn Nederlanders betrokken bij de fysieke 

leefomgeving? 

- Welke voorkeuren hebben zij voor de inrichting van de 

fysieke leefomgeving in Nederland en in de eigen 

woonomgeving? 

- Welke actoren vinden zij verantwoordelijk voor het 

verbeteren van de fysieke leefomgeving? 

- Wat zijn hun motivaties en voorwaarden om zelf bij te 

dragen aan de verbetering van de fysieke leefomgeving in 

Nederland? 

 

NOVI

Betrokkenen / 
stakeholders

BuZa

BZK

SZW

OCW

VWS
I&W

EZK

LNV

VNG

IPO

UvW

Koepels van 

bedrijven

Multi-

nationals

MKB

Social

enterprises

Innovaties

Achterban

Natuur / milieu 

sociaal/welzijnd

uurzaamheidbel

angen-

organisaties 

Lokaal actieve 

initiatieven

Geïnteresseerden in 

deelaspecten:

- Techniek (energie)

- Gezondheid 

(luchtkwaliteit)

- Veiligheid (water)

Hoogheem-

raadschappen

Provincies / regio’s

RESsen / MIRT

Omgevingsagenda’s / 

perspectiefgebieden

G4

G40

rest

Initiatieven van 

gemeenten rondom:

gezondheid

leefbaarheid / welzijn

groen / natuur

milieu / duurzaamheid

economie

Politiek

Rijk

Mede 
overheden

Bedrijven

Maatschappelijke 
organisaties

Burgers

Vakverenigingen Defensie

Financiën

AZ

Lobbyclubs

Gemaakt voor presentatie 5.2. 2019 

werkdocument zonder status

Angelique Boel

Kennisorganisaties:

- Planbureau voor de leefomgeving

- Raad voor de leefomgeving

- Overlegorgaan fysieke 

leefomgeving

- Commissie van Rijksadviseurs

- Sociaal cultureel planbureau

- Ned. School openbaar bestuur

- CBS

- Het groene brein

- .....

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvx7Sj1_jmAhXGa1AKHW9XC4QQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdenationaleomgevingsvisie.nl%2Fpublicaties%2Fonderzoeken%2Ben%2Badviezen%2Bpublicaties%2Fhandlerdownloadfiles.ashx%3Fidnv%3D1452691&usg=AOvVaw229i_P7PvG6nIChO0LvgGa
http://www.denationaleomgevingsvisie.nl/
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In het rapport staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek, uitgesplitst naar segmenten, 

de zogenaamde burgerperspectieven, met een eigen waardenoriëntatie en leefstijl die in de 

bevolking onderscheiden kunnen worden met betrekking tot hun houding ten aanzien van de 

inrichting van de fysieke leefomgeving. Deze segmenten bestaan uit clusters van 8 sociale milieus 

uit het Mentality-model van Motivaction (daarachter zitten de waarden van zo’n 40.000 inwoners 

over hoe ze in ’t leven staan). Dit zijn milieus met een eigen waardenoriëntatie die bepalend is 

voor hun kijk op het leven. In het rapport hebben ze voor 8 personages (ijkpersonen) een 

persoonlijk portret geschreven. Die verhalen en een aantal quotes geven extra inkleuring en laten 

de resultaten nog meer leven voor de lezer. In de resultaten staan de thema’s gezondheid en 

veiligheid bovenaan. Deze Omgevingswetthema’s hebben inmiddels een plek gekregen in de NOVI.

 
 

3.3 Bijeenkomsten, zoals burgerdialogen 
Naast de formele gremia met koepelorganisaties heeft het NOVI-team een heleboel bijeenkomsten 

georganiseerd in het land, waarbij ze met heel veel mensen gesproken hebben of als toehoorder 

de inbreng van deze deelnemers hebben meegekregen. 

 een burgerpanel gecombineerd met een consultatie van maatschappelijke partijen en 

georganiseerde burgers in 2016 

 3 consultaties met maatschappelijke partijen en georganiseerde burgers in 2017 

 4 burgerdialogen (focusgroepen) met geselecteerde burgers in 4 regio’s in 2018 

 17 gebieds/regiodialogen in 2018 en 2019 met m.n. medeoverheden en enkele 

maatschappelijke partijen 

 verdiepingssessies met maatschappelijke partijen 

 40 werkplaatsen met zo’n 1500 deelnemers tussen 2014 en 2017. 

 

Burgerdialogen 

Voor de burgerdialogen schakelde de NOVI het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving in (OFL, zie 

kader). Het OFL heeft in samenwerking met Motivaction in vier regio’s burgerdialogen begeleid 

over onderwerpen die de NOVI raken, voortbouwend op het eerste onderzoek van Motivaction. In 

deze gesprekken met burgers ging het over wat zij belangrijk vinden in hun directe woonomgeving 

en regio. Voor het werven van deelnemers werd gebruik gemaakt van het Motivaction panel. Dit 

maakt het mogelijk een groep samen te stellen, waarin mensen met verschillende 

burgerschapsstijlen zijn vertegenwoordigd binnen de betreffende regio. 

 

Hierdoor kreeg het OFL een breder en rijker beeld van wat burgers belangrijk vinden als het gaat 

om de directe fysieke leefomgeving. De dialogen leidden tot interessante gesprekken en 

verrassende inzichten. De burgers zelf vinden het heel fijn om hun mening te mogen geven en 

hopen een volgende keer weer uitgenodigd te worden. 
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Met dit type burgerdialogen krijg je een completer beeld van wat burgers vinden dan alleen uit te 

gaan van de mening van beleidsmakers die vaak een vrij homogene groep burgers 

vertegenwoordigen.  

 

Leestip: inzichten over burgerparticipatie bij nationale 

visievorming 

Binnen de rijksoverheid zijn er veel vragen over 

burgerparticipatie, vooral in relatie tot visie- of beleidsvorming 

op nationaal niveau. Bij het OFL merken ze dat 

burgerperspectieven steeds belangrijker worden bij de opgaven 

waar het OFL zich mee bezig houdt. Het OFL heeft gereflecteerd 

op de burgerparticipatieprocessen die zij georganiseerd heeft 

voor de NOVI. De inzichten zijn beschreven in het rapport 

‘Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming’, te 

vinden op de OFL-website. 

 

Deze inzichten gaan over 

 het waarom van burgerparticipatie 

 wanneer burgerparticipatie 

 met wie burgerparticipatie 

 de manier van burgerparticipatie bij nationale visievorming 

 
Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) 

Onafhankelijk platform 

Het OFL zet zich in voor samenwerking en dialoog tussen de rijksoverheid en de samenleving. 

Als onafhankelijk platform brengt het OFL burgers, maatschappelijke organisaties, het 

bedrijfsleven en overheid bijeen om mee te denken over en te werken aan oplossingen voor 

complexe vraagstukken rond de inrichting van de fysieke leefomgeving. Deelnemers van het OFL 

kunnen invloed uitoefenen door de rijksoverheid te adviseren, samen te werken met de 

rijksoverheid en/of een signaal af te geven.  

 

Ministeries vragen het OFL regelmatig om de samenleving een vraag voor te leggen over wet- en 

regelgeving die gaat over of impact heeft op de fysieke leefomgeving. Deelnemers van het OFL 

kunnen de rijksoverheid adviseren over deze vraagstukken en hun kennis en ideeën inbrengen.  

Het OFL biedt een platform voor samenwerking tussen de rijksoverheid en groepen burgers, 

bedrijven of maatschappelijke organisaties. Zij werken onder begeleiding van het OFL bijvoorbeeld 

aan een nationale agenda of een innovatie- of transitieprogramma. Binnen het OFL komen 

uiteenlopende onderwerpen in de fysieke leefomgeving aan bod. Als 5 deelnemende partijen 

aangeven een onderwerp te willen bespreken, krijgt dit mogelijk een plek binnen het OFL. 

 

Onafhankelijke voorzitters en secretarissen 

Het OFL beschikt over onafhankelijke, deskundige voorzitters: Pieter Jan Biesheuvel, Wobine Buijs-

Glaudemans, Job Cohen, Marleen Stikker en Jacques Wallage. Zij hebben geen belang bij een 

bepaalde uitkomst en waarborgen een neutraal voorzitterschap. De voorzitters brengen daarnaast 

veel bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen mee. Dit helpt om een 

stap verder te komen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

 

De onafhankelijke secretarissen van het OFL zijn op de hoogte van de inhoud van het rijksbeleid 

rond de inrichting van de fysieke leefomgeving én weten wat leeft in de samenleving. De 

secretarissen verzorgen, samen met de voorzitter, de volledige inhoudelijke voorbereiding. Zij 

kiezen bijvoorbeeld het juiste moment in het beleidsproces voor het OFL en zorgen voor geschikte 

werkvormen om verder te komen dan het uitwisselen van standpunten. Verder bereiden zij de 

voorzitter voor op het overleg en zijn ze aanspreekpunt voor de deelnemers. 

 

Het secretariaat van het OFL is ondergebracht bij de directie Participatie van het Ministerie van 

IenW. Het OFL heeft een eigen website: www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.  
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiywLr91vjmAhWQbFAKHerKDJIQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl%2Fadviseren%2Fadviseren%2Blopen%2FNationale-omgevingsvisie%2Fdocumenten%2Bburgerdialogen%2Fhandlerdownloadfiles.ashx%3Fidnv%3D1358569&usg=AOvVaw1zs7Z3vXX123Sq4v6vnJwq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiywLr91vjmAhWQbFAKHerKDJIQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl%2Fadviseren%2Fadviseren%2Blopen%2FNationale-omgevingsvisie%2Fdocumenten%2Bburgerdialogen%2Fhandlerdownloadfiles.ashx%3Fidnv%3D1358569&usg=AOvVaw1zs7Z3vXX123Sq4v6vnJwq
https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/PageByID.aspx?sectionID=174889&contentPageID=
https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/PageByID.aspx?sectionID=174889&contentPageID=
https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/PageByID.aspx?sectionID=143096&contentPageID=
http://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/
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3.4 Jongerenperspectief op de NOVI 
 

Het Groene Brein en de Nationale Jongerenraad hebben hun jongerenperspectief op de Nationale 

Omgevingsvisie gegeven.  

 

Tijdens 4 werksessies met jongeren uit verschillende 

leeftijdsklassen en opleidingsniveaus zijn hun ideeën 

over de NOVI verkend in 2018. In totaal hebben ca. 

90 jongeren, in leeftijd variërend van 8 tot 25 jaar, 

in woord en beeld hun visie gegeven. Dit kwam 

allemaal samen op een slotevenement in NEMO 

Science Museum te Amsterdam. Daar werden de 

opgehaalde beelden verder uitgediept en 

discussieerden de jongeren over consequenties van 

hun ideaalbeeld op de situatie in het hier en nu.  

 

De opgehaalde ideeën vormen tezamen een 

overkoepelende visie van deze groep jongeren op de 

fysieke leefomgeving in 2050. Er komen vier 

hoofdbeelden naar voren: 

1. We moeten verschillende functies slim 

combineren om energie en middelen te 

besparen; 

2. We moeten intensiever gebruik maken van de 

ruimte op zee; 

3. We moeten stedelijke regio’s veranderen in 

metropolen waarin functies geconcentreerd 

zijn; 

4. We moeten in Nederland meer ruimte maken 

voor groen en natuur, ook in de stad. 

 

Het Jongerenperspectief is op de NOVI-website te lezen in de rapportage ‘Combineren, 

Concentreren & Concurreren; een jongerenperspectief op de Nationale Omgevingsvisie’ en te 

beluisteren in een bijbehorend filmpje. 

  
Jongeren benaderen 

De directie Participatie van IenW beschikt over een overzicht van aantal ‘jongerenorganisaties’ die 

interessant zijn om te benaderen, wanneer je voor jouw traject de stem van jongeren wilt kennen.  

 

‘Bij jongerenparticipatie gaat het om jongeren die leren om mee te denken en te beslissen over 

hun eigen leefomgeving en verantwoordelijkheid dragen voor hun keuzes en inbreng. Hiervoor is 

het nodig dat jongeren actief worden betrokken en dat hier voldoende mogelijkheden voor worden 

aangeboden. Jongerenparticipatie is een leerproces waarin zij uitgroeien tot actieve en betrokken 

burgers in onze samenleving. Het is onder andere de taak van opvoeders, leerkrachten, 

gemeenten en ministeries om deze mogelijkheden te scheppen waarin jongeren binnen de 

randvoorwaarden leren actief met hun omgeving bezig te zijn en zo te participeren’. 

(M. de Winter, 1995) 

 

Er bestaat ook een ‘Toolkit jeugdparticipatie gemeenten’ met handige werkvormen die jongeren 

aanspreken om betrokken te worden. 
 

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/onderzoeken+en+adviezen+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1452687
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/onderzoeken+en+adviezen+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1452687
https://www.youtube.com/watch?v=Ulne-Ha2JHg&feature=youtu.be
http://www.st-alexander.nl/wp-content/uploads/2016/04/216_Toolkit-Jeugdparticipatie_Be-Involved-Instrumenten-Jeugdparticipatie-Gemeenten_20100033.pdf
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4. IenW: ‘We leggen het nog een keer uit’ werkt niet meer1 
 

Participatie bij infrastructurele projecten staat hoog op de agenda bij politiek, beleid en 

uitvoering. Het rapport van de Nationale ombudsman2 over dit onderwerp is voor 

minister Van Nieuwenhuizen aanleiding om participatie een extra impuls te geven. Zij 

wil een brede koerswijziging bij IenW, om het bewustzijn rond participatie te vergroten. 

Geert Koskamp (programmamanager Omgevingswet, IenW) en Margreet Hobbelen 

(programmamanager Omgevingswet, Rijkswaterstaat) 

geven een toelichting. 

 

Hoe kijken jullie naar de brede koerswijziging die de minister 

wil voor participatie? 

Margreet: 'De brede beweging die de minister wil en de 

opmerkingen die de ombudsman als verbeterpunten heeft 

meegegeven in zijn rapport - zitten met name in de werking 

van de keten binnen IenW. Vandaar ook dat we dit interview 

samen willen geven, als collega's van beleid en uitvoering. 

Geert: 'Sterker nog, ik denk dat de sleutel zit in de 

verbinding tussen politiek, beleid en uitvoering als het om 

een nieuwe impuls voor de participatie-inspanningen in onze 

projecten gaat. We doen natuurlijk al heel veel aan 

participatie, het is niet iets nieuws. Alleen komt het weleens 

voor dat de discussie over een infrastructureel project verder 

gevorderd is dan sommige stakeholders denken. Dat kan 

gebeuren als we niet duidelijk genoeg zijn geweest over de 

kaders. Dat merk je op het moment dat belanghebbenden 

hun zegje mogen doen. Die komen dan weleens voor 

verrassingen te staan.' 

 

Margreet Hobbelen: 'We zijn excellent in plan-do, dus 

plannen en uitvoeren. Bij leren van, evalueren en 

bijstellen, dus check-act, valt winst te behalen' 

Hoe komt dat dan, ondanks al die ervaring die we hebben 

met participatie? 

 

Margreet: 'Het komt - zo staat het ook in het rapport van 

de ombudsman - doordat je zo betrokken bent bij een 

project. Je wilt zo graag een goede oplossing krijgen dat 

je gaat denken voor de ander, want jij bent tenslotte de 

inhoudelijke expert. En een burger niet. Als je in de uitvoering zit doe je je werk goed als je binnen 

tijd, geld en scope je opdracht realiseert. De scope bepaalt de ruimte voor participatie. En die 

ruimte is kleiner dan in de verkenningsfase bij beleid. Voor omwonenden is het bij aanvang van 

een project lang niet altijd meteen duidelijk wat het voor hun betekent. Pas als het heel concreet 

wordt, wordt het opeens spannend. Dat is de bekende participatieparadox.' 

 

Dus participatie moet in een zo vroeg mogelijk stadium beginnen? 

Margreet: 'Ja, dat klopt en het is vooral ook nog een stap serieuzer omgaan met mogelijke inbreng 

van burgers.' Geert vult aan: 'En als je mensen vraagt om te participeren, moeten de kaders en de 

ruimte voor participatie heel goed duidelijk zijn. Er mag geen misverstand bestaan over waar het 

precies om gaat, zeker als de ruimte voor participatie beperkt is. Want dan creëer je uiteindelijk 

alleen maar weerstand of verwarring, dan kun je niet oprecht ermee omgaan. Participanten 

zeggen bijvoorbeeld: 'Wij willen hier helemaal geen wegverbreding', terwijl je eigenlijk al hebt 

bedacht dat dit het enige is dat werkt en je er echt heel goed naar hebt gekeken. Soms ook lijken 

                                                
1 Interview met IenW-collega’s over participatie op het IenW intranet, 2019 
2 Rapport ‘Een goed begin is het halve werk; een onderzoek naar participatie bij infrastructurele 

rijksprojecten’ van de Nationale ombudsman, oktober 2019 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8jK_E2fjmAhVDI1AKHQvmDYUQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nationaleombudsman.nl%2Fsystem%2Ffiles%2Fonderzoek%2F2019041%2520Rapport%2520Een%2520goed%2520begin%2520is%2520het%2520halve%2520werk%2520-%2520participatie%2520infrastructurele%2520rijksprojecten.pdf&usg=AOvVaw3B--idp-bBXOfB9oyaOH90
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we bijna gevangen in vage bewoordingen. Dus ik 

ben heel blij dat de minister dit signaal geeft en 

participatie bij projecten alvast in de geest van de 

Omgevingswet wil gaan doen.' Margreet zegt 

hierover: 'Ja, want de essentie van participatie 

volgens de nieuwe Omgevingswet is om het 

denkkapitaal van de mensen die in een gebied 

wonen, meer te betrekken bij beslissingen over 

hun leefomgeving.' 

 

Geert Koskamp: 'Participatie in de geest van de 

Omgevingswet is verdergaan in een beweging waar 

we al mee bezig zijn' 

 

Wordt dat een grote overgang voor IenW, participatie in de geest van de Omgevingswet? 

Geert: 'Ik denk van niet. Het is verdergaan in een beweging die we al heel lang geleden hebben 

ingezet. We zijn in onze projecten al ontzettend opgeschoven naar een integrale benadering. In 

plaats van de wegen-uitrol-machine die we misschien ooit waren, hebben we de hele MIRT-

systematiek ontwikkeld om ruimtelijke opgaven integraal te bekijken. Ook participatie is volop in 

ontwikkeling. Het we-leggen-het-nog-een-keer-uit-principe werkt niet meer. Vijftien jaar geleden 

was het misschien nog: 'Wij gaan hier een weg aanleggen.' Tegenwoordig denken we zo niet meer. 

Nu is het: 'We hebben een opgave en we willen bekijken hoe we die gaan doen met elkaar.' Alleen 

al 'met elkaar', dat is echt een wereld van verschil met hoe het was. We hebben ons als 

organisatie niet voor niets verdiept in het NSOB-model van overheidsrollen. Ook zijn we de 

afgelopen jaren gespitst geweest op de samenwerking tussen beleid en uitvoering. Dat draagt dus 

óók bij aan participatie.' Margreet merkt hierover op: 'Je zou dus kunnen zeggen dat de 

Omgevingswet in zekere zin een codificatie is, het vastleggen van een moment in de tijd van wat 

je al bereikt hebt.' 

 

Waar zien jullie met name verbetermogelijkheden? 

Margreet: 'Wij zijn excellent in de plan-do-fase van de beleidscyclus. Evalueren en bijstellen, 

check-act noemen we dat, en daarvan leren en de lessen erover delen, dat vraagt meer en anders 

werken en verantwoorden. Stapsgewijs groeien naar een lerende organisatie in de hele keten, 

daar is echt winst te halen. Als je kijkt naar waar dit ministerie echt excellent in is: wij kunnen 

heel goed nadenken over wat we gaan doen en het ook echt doen. Daarnaast heb je, wat de 

minister ook graag wil, 'ervan leren': check, dus terugkijken, reflecteren, wat hebben we hier nou 

gedaan? Wat hebben we hier geleerd? Wat ging goed, wat ging minder goed? En dat dan ook nog 

opschrijven, vastleggen om het vervolgens in de act-fase ook weer toe te passen als je aan iets 

nieuws begint. Geert: 'Dat gaan we allereerst doen in de vier pilotprojecten (A12 Gouda-Utrecht, 

A28 Amersfoort-Hoogeveen, Nationaal Water Programma en Oostvaardersoevers, red.) en 

daarnaast inventariseren we hoe participatie in de geest van de Omgevingswet van toepassing kan 

zijn op alle andere bestaande en nieuwe projecten. We bekijken wat we daar nu al doen op het 

gebied van participatie. Dan is een volgende stap dat we nagaan of we in een project nog iets 

extra's zouden kunnen doen, zonder dat we daarmee het project te veel verstoren.' 

 

Hebben jullie een beeld van hoe participatie idealiter zou kunnen verlopen? 

Geert: 'Nou, goede participatie kan ook zijn, dat vind ik tenminste, dat je heel erg duidelijk bent 

over de beperkte ruimte die er in een project is voor de inbreng van belanghebbenden. Duidelijk 

zijn en de verwachtingen bij de samenleving over wat je doet goed managen, zou een uitblinkend 

project kunnen opleveren qua participatie. Het hoeft niet altijd per se te bestaan uit twee jaar lang 

met elkaar overal in zaaltjes zitten. Dat kan nodig zijn en heel erg nuttig, maar het hoeft niet 

altijd. We doen geen participatie omwille van de participatie.' Margreet: 'Ja, een goed 

participatieproces hoeft door betrokkenen niet ervaren te worden als een goede uitkomst. De 

kennis en denkkracht van bewoners in een gebied betrekken, gezamenlijk zoeken naar hoe je een 

gebied duurzaam mooier kan maken, keuzes op een transparante en navolgbare manier maken, 

daar gaat het om. In de pilots willen we een beeld krijgen van wat werkt, komen tot inspirerende 

verhalen en zoeken naar wat breder toepasbaar is. Participatie is en blijft maatwerk. De nadruk 

ligt op het leren.' 



20 

 

5. EZK/LNV: visie op omgevingsmanagement3 
 

Het doel van omgevingsmanagement is dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek 

zijn over hun eigen rol in de energietransitie, met snellere en betere besluitvorming tot 

gevolg. Hoewel het betrekken van de omgeving bij beleid en projecten al een uitgangspunt 

voor de overheid en voor diverse initiatiefnemers is, maakt de energietransitie 

samenwerken tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

nog belangrijker. Dit maakt dat, nog meer dan in het verleden, overheden, burgers, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties samen invulling moeten geven aan de 

energietransitie en inpassing in de omgeving. Omgevingsmanagement is daarbij cruciaal, 

van beleid tot en met uitvoering. 

 

Vanuit deze optiek zie ik vijf uitgangspunten voor omgevingsmanagement bij 

energieprojecten. Deze sluiten aan bij de Code Maatschappelijke Participatie en de Code 

Interbestuurlijke Verhoudingen. Dit zijn de uitgangspunten waar ik naar toe werk en dit 

verwacht ik ook van andere overheden en initiatiefnemers. 

 

1. Samenbinden van belanghebbenden 

De kern van omgevingsmanagement is dat bevoegd gezag en initiatief- nemer samen met 

burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties zoeken naar 

gemeenschappelijke belangen en mede vanuit die gemeenschappelijke belangen beleid en 

projecten vormgeven. Daarbij moet oprechte aandacht zijn voor het borgen van de 

belangen en zorgen van betrokkenen in besluitvorming. Het streven daarbij is winst voor 

alle partijen. Dit begint al voordat er sprake is van een project. De term omgevings-

management kan daarbij een verkeerd beeld oproepen. Namelijk dat de omgeving 

«gemanaged» wordt. Dat is geenszins de bedoeling. Tegelijkertijd is het een term die zijn 

waarde heeft bewezen in de wetenschap en in sectoren als water, bouw en infrastructuur. 

 

2. Betrek de omgeving zo vroeg mogelijk 

De eerste stap is om niet als initiatiefnemer of overheid zelf al direct een plan te 

presenteren, maar dit met de omgeving vorm te geven inclusief de optie van een totaal 

andere oplossing voor het beleidsdoel. Betrokkenen moeten een reële kans krijgen om niet 

alleen inbreng te leveren, maar ook mee te denken. Mensen en organisaties die de 

gevolgen van een beslissing ondervinden, worden betrokken bij het voorbereiden van die 

beslissing. Ideeën vanuit de omgeving voor de oplossing van een probleem worden 

volwaardig meegenomen in het onderzoek, selectie en trechtering van alternatieven, 

passend binnen de vooraf gestelde doelen en kaders (bijvoorbeeld budget of planning). 

Het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden geldt niet alleen in het stadium van 

concrete projecten, maar juist ook daarvoor, wanneer bijvoorbeeld (zoek)gebieden 

worden aangewezen. Dan is een gebiedsgerichte en integrale benadering van belang: wat 

zijn de beleidsdoelen en hoe verhouden die zich tot andere beleidsdoelen in dit gebied? 

 

3. Transparantie en vertrouwen 

Het delen van informatie is een sleutelfactor voor het succesvol betrekken van de 

omgeving en het bouwen aan vertrouwen. Er moet een gelijke kennisbasis zijn en 

partijen mogen elkaar niet verrassen. Besluitvorming is georganiseerd als een 

transparant proces. Bevoegde gezagen verantwoorden de keuzes die zij hierbij maken en 

laten zien hoe verschillende belangen, zowel procesmatig als inhoudelijk, hebben 

doorgewerkt in de besluitvorming. Bij transparant werken hoort ook dat partijen 

transparant zijn over hun belang en rol. De overheid heeft bijvoorbeeld vaak meerdere 

rollen die samen kunnen komen in één project. 
  

                                                
3 Deeltekst uit de TK-brief ‘samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement’, 

vooruitlopend op de Omgevingswet, TK 31239/30196, nr. 211, 1 februari 2016 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2014/06/13/code-maatschappelijke-participatie/code-maatschappelijke-participatie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2013/02/11/code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013/2code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2013/02/11/code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013/2code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2013/02/11/code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013/2code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013.pdf
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4. Omgevingsmanagement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Alle partijen hebben een verantwoordelijkheid bij omgevingsmanagement. Overheden zijn 

primair verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving in de fase waarin doelen 

worden gesteld en globale gebieden of tracés worden aangewezen. In de fase van 

besluitvorming over projecten zijn overheden en initiatiefnemer in gelijke mate 

verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement, waarbij de rol van de initiatief- nemer 

steeds belangrijker wordt en het bevoegd gezag toeziet op de wijze waarop de omgeving 

wordt betrokken. Tijdens de realisatie en ingebruikname is de initiatiefnemer primair 

verantwoordelijk. Maatschappelijke organisaties en omwonenden hebben een belangrijke 

rol in het delen van hun kennis en het expliciteren van hun belang. 

 

5. Maatwerk 

Elk beleidstraject of project is uniek en vergt een eigen oplossing voor het betrekken van 

de omgeving. Dat betekent dat de betrokkenen per project in het allereerste stadium 

zullen moeten bepalen op welke wijze de omgeving betrokken wordt, wie daarin welke rol 

pakt en welke vrijheids- graden er zijn. Steeds moet duidelijk zijn waar nog ruimte voor 

alternatieven is (bijvoorbeeld in tijd, geld, techniek) en wat al vast ligt. 

Verwachtingenmanagement is cruciaal. Als er bijvoorbeeld al besloten is over nut- en 

noodzaak van een windpark, dan is die vraag geen onderdeel meer van het vervolgproces. 

 

Bovenstaande uitgangspunten kan ik niet onverkort toepassen in alle projecten. Met name bij 

lopende projecten heb ik te maken met reeds gemaakte keuzes en kaders, zoals het 

Energieakkoord. Verder is het van belang om te beseffen dat betrokkenheid van burgers, 

bedrijven en organisaties niet zal betekenen dat er altijd volledige consensus ontstaat. Maar 

ook in gevallen waarin geen volledige consensus mogelijk blijkt, is een zorgvuldig proces van 

belang omwille van de legitimiteit van de besluitvorming. 
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6. Rijksvastgoedbedrijf: “Samen regie 

voeren is een uitdaging” 
Schatkamerverhaal juni 2019 

 

Dat het moeilijk is om regie te voeren op zaken waar je 

niet over gaat mag duidelijk zijn! Hierover vertelt Peter 

Eitjes, ontwikkelaar/procesmanager en werkzaam bij het 

Rijksvastgoed Bedrijf (RVB) van BZK. Het werken vanuit partnerschap en vertrouwen is 

niet alleen vanuit het belang voor het RVB, het is ook een nieuwe manier van 

samenwerken tussen alle partijen zowel Rijk, provincies en gemeenten. Door beter 

samen te werken kan de samenhang binnen een gebied versterkt worden en zal dit ten 

goede komen aan de verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit. 

Manifest 

Gebiedsgerichte aanpak 

Gemeente Arnhem, 

Provincie Gelderland en 

het RVB 

Het door de 

Staatssecretaris en 

gedeputeerde getekende 

Manifest “Gebiedsgerichte 

aanpak Gemeente Arnhem, 

Provincie Gelderland en 

Rijksvastgoedbedrijf van 22 

mei j.l., is de basis voor 

deze nieuwe manier van 

werken. Arnhem maakt 

deel uit van acht projecten 

die zijn benoemd in het 

Regionaal Ontwikkel 

Programma Integraal 

werken (ROP). 

De samenhang van een 

vijftal gebieden in Arnhem 

is opgenomen in de 

zogeheten “Regietafel”. 

Hierbij wordt een 

gebiedsgerichte aanpak nagestreefd. 

Aanpak Arnhem Prinsenhof  

Een voorbeeld is de Rechtbank in Arnhem. Dit gerechtsgebouw is aan vernieuwing toe. De sloop, 

bouw en herinrichting van het pand met stadstuin in een bebouwd gebied zorgt voor een 

zorgvuldige aanpak. Het is een schuifpuzzel waarin goed inzichtelijk moet worden gemaakt wie 

waarvoor verantwoordelijk is en wie wat financiert. Er wordt daarom een Grond Exploitatie (GREX) 

gemaakt in samenwerking met alle belanghebbende partijen.  

Andere praktijkvoorbeelden 

Er worden nu door heel Nederland panden ontwikkeld in een breder perspectief in samenwerking 

met het RVB door provincies en gemeenten. De Knoopkazerne in Utrecht is ook zo’n voorbeeld, 

waarbij niet alleen naar het kantoor gekeken wordt maar ook naar de verbinding met de omgeving 

en ondersteunende plintfuncties zoals horeca, kapper, winkels etc. 

Ook in Groningen heeft een integrale aanbesteding plaatsgevonden om oude panden te vervangen 

in combinatie met nieuwe panden (bijv. een nieuw paviljoen) in de nabijheid van een NS-station. 
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Dilemma’s 

Natuurlijk zijn er ook dilemma’s want lang niet overal wordt al integraal gedacht, de vraag welke 

mandaten liggen er bij de verschillende partijen en ook de financiering is nog vaak een 

struikelblok. Het nadenken om van projectfinanciering naar programmafinanciering te gaan kan 

hierbij helpen. Belangen moeten naast elkaar worden gelegd en die belangen moeten ook 

inzichtelijk worden gemaakt inclusief wie is waarvoor medeverantwoordelijk. Het is een kwestie 

van bewustzijn waarbij eerst getrapt regie moet worden gevoerd en daarna gezamenlijk. Er wordt 

nu nagedacht over gebiedsmanagers of gebiedsregisseurs die dit kunnen begeleiden.  

Cultuurdenken vanuit de Omgevingswet 

Het werken vanuit de drie pijlers van de Omgevingswet gaat niet vanzelf en er zal nog een hele 

cultuuromslag moeten worden gemaakt bij alle partijen. Dat geldt ook voor het 

Rijksvastgoedbedrijf om van RVB 1.0 naar RVB 2.0 te komen! 
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Leestip: Leertraject Democratic Challenge: overheidsparticipatie en de Omgevingswet 

In de periode 2016-2018 organiseerden BZK en de VNG een 3-

jarig experimenteerprogramma voor lokale democratie-

vernieuwing, de Democratic Challenge. Met meer dan 100 

experimenten is een tiental thematische leertrajecten 

georganiseerd, waaronder één over overheidsparticipatie en de 

Omgevingswet. De opbrengst van dit leertraject vind je in het 

lezenswaardige rapport ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet; 

gelijk speelveld’. Het rapport bevat 10 uitgewerkte spiegelpunten 

voor overheden en 10 voor initiatiefnemers. 

 

Democratie gaat over meer dan politiek. Het gaat om het 

vormgeven van democratische principes in beleidsprocessen. 

Denk aan zeggenschap, inclusie, deliberatie en checks & 

balances. Wanneer is een participatieproces democratisch 

georganiseerd? Deze vraag speelt ook bij de Omgevingswet.  

 

Een selectie van opmerkingen uit het rapport: 

 De Omgevingswet gaat uit van een omgevingsdialoog. Het gaat om open gesprekken met 

personen die direct of indirect te maken krijgen met het beoogde resultaat van het 

gebiedsproces. 

 Het transformeren van de gestructureerde binnenwereld naar een sociaal systeem met ruimte 

voor veerkracht, vakmanschap en talentontwikkeling ligt aan de basis van de veranderende 

overheid. 

 Bewonersinitiatieven denken vaak integraal en combineren waarden als leefbaarheid, sociale 

cohesie en groen. Gemeenten denken daarentegen vaak in beleidsthema’s en vanuit 

verkokerde sectoren. 

 Probeer in mensentaal te duiden wat ergens speelt of van belang is. 

 Maak afspraken over spelregels en over omgaan met elkaar. Spelregels kunnen betrekking 

hebben op legitimiteit, verschillende rollen en verhoudingen of gedeeld zeggenschap, het 

omgaan met onderlinge conflicten, besluitvorming, deelnemers, openheid en transparantie. 

Het gaat niet om een uitgebreid huishoudelijk reglement, maar meer om een aantal 

gezamenlijke uitgangspunten (hoe gaan we met elkaar om) die je periodiek met elkaar 

bespreekt. 

 

Samenwerken onder de Omgevingswet vraag een andere houding en vaardigheden: 

open en communicatief karakter, buiten de lijntjes kleuren, accent van inhoudelijke standpunten 

naar procesmatige startpunten per gebiedsproces, toezien op brede betrokkenheid, eerlijke ruimte 

om inbreng te leveren, luisteren, relativeren van eigen opvattingen, bereidheid tot dienstbaarheid 

en met elkaar leren, van belerend en repeterend naar lerend en reflecterend handelen 

 

Nawoord uit het rapport: 

Vanuit de overtuiging dat particuliere initiatieven essentieel zijn voor de kwaliteit en vooral voor de 

volhoudbaarheid van veel ruimtelijke opgaven op lokaal niveau, roept de analyse van de praktijken 

in deze publicatie de vraag op of de Omgevingswet hierbij gaat helpen. De hoge verwachtingen 

hierover vragen om tempering. De wet is geen tovermiddel om bestaande routines plotseling te 

veranderen. Alle partijen moeten hard werken om toe te werken naar een gelijk speelveld voor 

particulieren, overheden en ondernemers. Niet als doel op zich maar als middel voor meer 

ruimtelijk geluk. De Omgevingswet is bovenal een krachtige legitimatie van democratische 

vernieuwing. De wet geeft de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe 

samenwerkingsvormen, nieuwe verhoudingen en nieuwe democratische processen. Voorbij 

discussies over structuren of posities van bestuurders. Wat nu nog ongewoon is, wordt met de 

nieuwe wet gewoon in de praktijk van particuliere initiatieven in het ruimtelijk domein.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9iObY9PjmAhXOKVAKHc2qCBsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Faandeslagmetdeomgevingswet.nl%2Fpublish%2Fpages%2F141462%2F180003-12_rws_omg_boek_overheidsparticipatie_a4_def_web.pdf&usg=AOvVaw3RzQd_iyvfIruoe-q_B5qE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9iObY9PjmAhXOKVAKHc2qCBsQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Faandeslagmetdeomgevingswet.nl%2Fpublish%2Fpages%2F141462%2F180003-12_rws_omg_boek_overheidsparticipatie_a4_def_web.pdf&usg=AOvVaw3RzQd_iyvfIruoe-q_B5qE


25 

 

7. Zelf aan de slag met participatie 
 

7.1 Participatieaanpak 
Een participatieaanpak maken voor een omgevingsvisie, een programma of een projectbesluit, hoe 

doe je dat? Je kunt helemaal zelf aan de slag gaan. Dat is voor een eerste oriëntatie wellicht 

handig, maar sterker is het om samen met je stakeholders een participatieplan op te stellen, zodat 

ze mee kunnen denken over de wijze en mate waarin ze betrokken willen zijn bij het traject. De 

directie Participatie van IenW kan met je meedenken en je adviseren over jouw traject. Let wel: je 

bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het gehele participatietraject. 

 

We adviseren je om het ‘Format Participatieplan’ te downloaden van het Participatieplein. Dat is 

een geannoteerd stuk dat je stap voor stap helpt met het vormen van je aanpak met de kopjes: 

- Inleiding (inclusief de participatieregels) 

- Doel participatie 

- Mijlpalen beleid- en besluitvorming 

- Doelgroepen 

- Participatievormen en instrumenten 

- Resultaten en verankering 

- Betrokkenheid van ambtelijke en 

bestuurlijke beslissers 

- Communicatie 

- Kaders en randvoorwaarden 

- Kansen en risico’s 

- Organisatie, planning en budget 

 

Uit de analysetool overheidsrollen bij maatschappelijke opgaven (gekoppeld aan de overheidsrollen 

uit het essay Leren door doen, NSOB 2014) te vinden op het Participatieplein.  

Participatieplein: 

De IenW-collega’s van de directie Participatie (DP) hebben op het IenW-intranet een Participatieplein ingericht 

om jou als beleidsmaker, omgevingsmanager of projectleider te ondersteunen bij participatie en samenwerking 

met burgers, maatschappelijke partijen of andere overheden. Je vindt hier praktische tools, praktijklessen en 

theoretische verdieping. Je kunt verder bij directie Participatie (via info@platformparticipatie.nl) terecht: 

- als je advies wilt over een participatievraagstuk of over samenwerken met buiten 

- het organiseren van internetconsultaties 

- de inzet van het OFL, want DP verzorgt het OFL-secretariaat.  

http://intranet.minienm.nl/Content/Media/6d7cafcf-531a-4b9a-bdf2-de28709a79fb/Format%20participatieplan.pdf
http://intranet.minienm.nl/Content/Media/6d7cafcf-531a-4b9a-bdf2-de28709a79fb/NSOB-kwadrantenmodel%20-%20analysetool%20overheidsrollen.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5moyb5fjmAhWPbFAKHY0zDIMQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fkennisopenbaarbestuur.nl%2Fmedia%2F138215%2FLeren-door-doen-Overheidsparticipatie-in-een-energieke-samenleving.pdf&usg=AOvVaw12OPv5sXxyBjXtrdbsVFYa
http://intranet.minienm.nl/In_de_etalage/Participatieplein/
mailto:info@platformparticipatie.nl
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7.2 Participatiekompas en ringen van invloed 
De collega’s van het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS) hebben onderstaande 

praktische praatplaat voor je gemaakt: het participatiekompas. Aan de hand van een aantal 

vragen kun je een basisopzet maken voor je participatieplan.  

 
 

Naast de cirkel van 

belangen kun je een 

krachtenveldanalyse 

maken met de 

ringen van invloed. 

 

Bedenk dat de 

manier waarop 

deelnemers 

participeren en de 

intensiteit per fase 

van jouw traject kan 

verschillen. Houd 

daar rekening mee in 

je opzet. 

 
 

 

 

 

 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/154085/170004-60_praatplaat_a3_inspiratiegids_high_res.pdf
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Leestip: Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen 

Dit recente rapport (december 2019) heeft de Erasmus Universiteit 

Rotterdam gemaakt op verzoek van IenW. Het vormt een kennisbasis 

van de huidige stand van wetenschappelijke kennis over participatie 

onder de noemer ‘kennisgedreven participatie’. Het rapport gaat in op 

de motieven voor participatie, succesfactoren en ontwerprichtlijnen 

voor een aantal treden van participatieladder. 

Uit het rapport: 

- Voer expliciet het gesprek over de doelen van participatie. Neem 

niet impliciet aan dat alle partijen dezelfde verwachtingen hebben 

van het participatieproces. Het succes voor participatie wordt 

bepaald vanuit alle vier motieven voor participatie. Het succes van 

participatie moet gerelateerd worden aan het gezamenlijk 

geformuleerde doel van een specifiek participatieproces. 

- Empower, help participanten beter in staat te zijn te participeren. 

- Ontwerp de verhouding tussen participatieve en representatieve democratie. 

- Benut participatie als sociaal leren, waarbij gedragsverandering tot stand kan komen. 

- Neem tijd om te leren, niet alleen van de inhoud, maar vooral ook van het proces. 
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Leestip: Meerlaags arrangement: samenspel organiseren 

Mogelijk ben je reeds bekend met de publicaties van de 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) waarin de 

ontwikkeling van de overheid als rechtsstaat (nachtwakerstaat) 

tot participatieve overheid worden beschreven. Zo niet, een 

aanrader om te lezen! 

Een NSOB-rapport in deze serie gaat over meerlaagse 

arrangementen. Voor veel maatschappelijke opgaven geldt dat ze 

zich niet beperken tot het domein van één specifieke 

bestuurslaag. Om maatschappelijke opgaven aan te pakken is 

samenwerking over bestuurslagen heen dringend vereist. Dit 

essay beschrijft de manier waarop meerlaags werken aan 

maatschappelijke vraagstukken werkt en de uitdagingen die zich 

daarbij voordoen. Ervaringen met hedendaagse vraagstukken 

leren dat het meer voor de hand ligt om inzet te plooien naar de 

aard van het betreffende vraagstuk, dan om vraagstukken zo te 

plooien dat ze bij een enkele bestuurslaag zijn onder te brengen. 
 

Het benutten van een iteratief ontwikkelend meerlaags arrangement kan heel bruikbaar zijn voor 

je participatieaanpak, maar ook voor bestaande samenwerkingen. Het geeft focus waar je elkaar 

nodig hebt en waar precies. Binnen BZK hebben we al bekeken hoe je dit benut voor de 

programma’s Ons Landschap en Duurzame Verstedelijking. Neem contact op met Jacqueline Vrolijk 

als je hier meer over wilt weten. 

 

 
 

https://www.nsob.nl/sites/www.nsob.nl/files/2019-10/NSOB-2018-Effectief-Sturen-met-Multi-level-Governance.pdf
https://www.nsob.nl/sites/www.nsob.nl/files/2019-10/NSOB-2018-Effectief-Sturen-met-Multi-level-Governance.pdf
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Leestip: Niet buiten de burger rekenen 

In 2016 publiceerde het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) 

het rapport ’Niet buiten de burger rekenen’ over het beroep 

dat de Omgevingswet doet op mensen. 

 

Nederland staat aan de vooravond van een grote herziening 

van de wet- en regelgeving over de inrichting van de fysieke 

leefomgeving. Het motto van die herziening luidt: ‘Eenvoudig 

beter.’ Het idee is om de samenleving (burgers én bedrijven) 

meer verantwoordelijkheid te geven. De ambities zijn hoog: 

meer ruimte voor initiatiefnemers, behoud van bestaand 

beschermingsniveau, voordelen voor alle gebruikers en een 

groter vertrouwen van burgers in de overheid. 

Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan 

maatschappelijke energie. Is dat er wel? Mensen hebben 

meer te doen, er komen meer claims op hen af (zoals 

mantelzorg) en niet iedereen beschikt over dezelfde 

vaardigheden. Er is het risico de participatieve samenleving 

te overvragen en er is kans op spanning met representatieve 

democratie (hoe representatief zijn de actievelingen?). 

 

7.3 Voorbij de usual suspects: andere mensen aan tafel 
Hoe betrek je mensen waarmee je zelf niet in contact bent bij een vraagstuk? Hoe kom je voorbij 

de usual suspects? Dat kun je doen met de WegWijzer van Ynnovate. Met de innovatietool 

WegWijzer betrek je andere groepen. Het is een roadmap die je alleen of met een groep kunt 

doorlopen. Als je alle stappen hebt doorlopen, weet je: 

 welke mensen je wilt uitnodigen  

 waar je deze mensen kunt vinden  

 hoe je deze mensen kunt verleiden om mee te doen 

Verschillende BZK Tigers zijn opgeleid bij Ynnovate en kunnen je helpen met deze innovatietool. 

 

 
 

 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Niet_buiten_de_burger_rekenen
https://ynnovate.it/product-categorie/wegwijzer/
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7.4 Waardenbenadering Fysieke Leefomgeving 
 

Graag brengen we de Waardenbenadering Fysieke Leefomgeving (‘voor een waardenvolle 

leefomgeving’) onder je aandacht. Bij participatie is het zinvol om niet alleen bewust te zijn van 

rollen en belangen van deelnemers, maar ook hun waarden die een relevante rol spelen in hun 

acteren tijdens het participatieproces. Aandacht besteden aan waarden kan ervoor zorgen dat je 

de stap kunt zetten van een vastzittende discussie naar een waardevolle dialoog waarin je elkaar 

beter leert kennen en begrijpen en toenadering kunt zoeken. 

 

De werkmethodiek Waardenbenadering Leefomgeving helpt de overheid en de samenleving om 

zorgvuldig afgewogen en goed onderbouwde keuzes te maken over onze fysieke leefomgeving. 

Keuzes waarover een volwaardig maatschappelijk debat gevoerd kan worden en waarover op 

transparante wijze bestuurlijke en politieke besluitvorming mogelijk is. 

 

 

Keuzes over de leefomgeving raken 

aan waarden die voor mensen 

belangrijk zijn. Waarden zijn 

diepgevoelde wensen die mensen als 

leidraad voor het leven hanteren. 

Zorgvuldige besluitvorming over 

plannen en projecten is meer dan 

analyse, ontwerp en 

belangenafweging; het vraagt om een 

waardenafweging. De 

Waardenbenadering Leefomgeving 

maakt waarden expliciet die een rol 

spelen in plannen en projecten en 

maakt de waardenafweging achter 

keuzes zichtbaar. De 

waardenbenadering zorgt daarmee 

voor een heldere argumentatie en 

een consistente redeneerlijn in de 

onderbouwing van besluitvorming. 

 

 

 

Kernpunten van de Waardenbenadering Leefomgeving: 

 Zes morele sferen waarin mensen vraagstukken over de leefomgeving plaatsen 

 Veertig waarden liggen ten grondslag aan opvattingen over de leefomgeving 

 Maatschappelijke opgave als vertrekpunt 

 Dilemma’s in maatschappelijk debat en politieke besluitvorming hanteerbaar maken 

 Transparante keuzes, consistente argumentatie 

 Ontwerp, visievorming, beleidsformulering 

 Besluitvormingsondersteuning 

 Procesontwerp, participatie 

 Waardecreatie 

 

De waardenbenadering is onder meer gebruikt voor de Omgevingsvisie Flevoland en het 

Ruimteverhaal van de IenM-directie Ruimte (nu vallend onder BZK) binnen de kaders van de 

NOVI. Voor meer informatie over deze benadering kun je terecht bij de Stichting 

Waardenbenadering en bij BZK-collega Mireille Groet die hier ervaring mee heeft. 

 

  

http://www.waardenbenadering.nl/
http://waardenbenadering.nl/inleiding/morele-sferen/
http://waardenbenadering.nl/inleiding/informatieblad1/
http://waardenbenadering.nl/inleiding/informatieblad1/
http://waardenbenadering.nl/aan-de-slag/waardenbewust-ontwerp/
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7.5 Beren op de weg en wind mee-factoren 
Hoe serieus de ambities rondom participatie ook zijn, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Soms 

worden mensen weerhouden om met participatie aan de slag te gaan. Hieronder vind je mogelijke 

beren op de weg. 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. 

Hieronder vind je ook de wind mee-factoren uit de beren & wind praatplaat. 

 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/154085/praatplaat_beren_en_wind_mee.pdf
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7.6 Handreikingen, toolkits en codes 
Voor goede interactie op een gelijkwaardig speelveld hebben diverse organisaties handreikingen, 

toolkits en codes voor participatie gemaakt. Op de website van het programma Aan de slag met de 

Omgevingswet vind je ze op een overzichtelijke pagina. Voor BZK-ers zijn bijvoorbeeld 

interessant: 

- Participatiewijzer Prodemos 

- Kennisbank participatie, programma Versterking Lokale Democratie 

- Code MIRT, onderzoek maatschappelijke participatie in MIRT-projecten 

- Social Impact Assessment, participatie groot project 

- Handreiking Participatieaanpak Aardgasvrije Wijken, een digitale handreiking gemaakt door 

onze BZK-collega’s van het Programma Aardgasvrije Wijken. 

 

Kennisknooppunt Participatie 

November 2019 lanceerde IenW, directie Participatie, het 

Kennisknooppunt Participatie tijdens de Dag van de Participatie.  

 

Het kennisknooppunt Participatie is een plek waar kennis en 

kunde op het gebied van participatie samen komen. Het 

vakgebied participatie staat in zijn kinderschoenen. Veel kennis is 

aanwezig in de hoofden van participatieprofessionals, die veel 

praktijkervaring hebben. Er bestaat nog beperkte 

(wetenschappelijke) onderbouwing van de participatie-praktijk 

waarin de (rijks)overheid werkzaam is. Daarnaast is er nog 

beperkt sprake van project- en programma overstijgend leren. 

De vraag: “Wat is de beste manier van participeren in deze 

situatie?” kan op dit moment slechts in beperkte mate 

beantwoord worden. Het kennisknooppunt Participatie draagt bij 

aan het vinden van antwoorden op deze vraag. Daarmee helpt het 

kennisknooppunt het vakgebied participatie verder te ontwikkelen. 

 

Het kennisknooppunt Participatie heeft 3 hoofdtaken: 

1. Het vastleggen van ervaring opgedaan in de praktijk 

2. Het generaliseren van ervaring uit de praktijk in leidraden/handreikingen, het specialiseren van 

leidraden/handreikingen naar de praktijk en het beschikbaar maken van ervaringskennis 

3. Het (door)ontwikkelen en evalueren van methoden & theorieën op het gebied van participatie. 

 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/praktische/praktische-links/
http://www.participatiewijzer.nl/
https://www.lokale-democratie.nl/kennisbank/participatie
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/praktische/praktische-links/code/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/praktische/praktische-links/social-impact/
https://www.aardgasvrijewijken.nl/handreikingparticipatie/default.aspx
https://www.kennisknooppuntparticipatie.nl/
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7.7 Dag van de Participatie 
Op 4 november 2019 organiseerden de Ministeries van IenW, 

BZK, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, Democratie in 

Actie en de Erasmus Universiteit Rotterdam de allereerste Dag 

van de Participatie. Met deze dag brengen we professionals op 

participatiegebied samen en investeren we in dit vakgebied, 

een kruisbestuiving tussen beleid, praktijk en wetenschap. Op 

de site vindt je meer informatie over dit jaarlijks terug te 

keren evenement. Het bijbehorende magazine is een stap om 

het denken over participatie verder te stimuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dagvandepartipatie.nl/
http://www.dagvandepartipatie.nl/
https://dagvandeparticipatie.nl/wp-content/uploads/2019/11/magazine_PARTICIPATIE_online_1028.pdf
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http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisorganisatie/cisbzk_2/cisdgbw_1/cisbzk_implementatie_team_omgevingswet__bito_/cisbito_documenten_
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

