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1.1 Inleiding 
In 2016 is een raadsvoorstel aangenomen om participatie bij ruimtelijke plannen te waarborgen. De 

achtergrond hiervan was dat bij de invoering van de Omgevingswet participatie een verplicht 

onderdeel zou zijn. De Raad heeft daarop vooruitlopend een procedure vastgesteld waarin 

participatie een plek kreeg. De gedachte erachter was dat het besluitvormingsproces doelmatiger 

zou zijn doordat participatie het proces zou versnellen en verbeteren. De inspraakprocedure zou niet 

meer nodig zijn en de voorontwerpfase (inspraak) zou komen te vervallen. Sinds 2016 heeft 

participatie daadwerkelijk een plek gekregen binnen de procedure. De Omgevingswet zal in naar 

verwachting 2022 worden ingevoerd. 

1.2 Aanleiding 
De gemeente Wijdemeren is in 2019 gestart met de voorbereidingen op de invoering van de 

omgevingswet in 2022. In dit kader worden alle beleidsstukken, verordeningen, regels, processen en 

procedures geïnventariseerd en afgewogen voor de Omgevingswet. Eén van deze processen is het 

ruimtelijke proces. Onderdeel daarvan is de participatie. De reden voor de evaluatie van participatie 

is niet enkel omdat de Raad hierom vraagt. Deze dient tevens ter check of deze procedure nog de 

juiste is en op het gewenste moment binnen de omgevingswet plaatsvindt. Dit rapport vormt 

daarmee de basis om de Raad te adviseren over het participatieonderdeel binnen het ruimtelijke 

proces. 

1.3 Doel 
Het doel van dit onderzoek is te inventariseren of er wijzigingen nodig zijn om het onderdeel 

“Participatie” binnen het proces van de Omgevingswet volwaardig vorm te geven. 

1.4 Scoop van onderzoek 
Het onderzoek is tweeledig. Enerzijds richt het onderzoek zich op de evaluatie van voorgaande 

ruimtelijke processen. Onderzocht zijn het doel van de participatie, het proces, de betrokkenen en de 

kaders. Het tweede gedeelte betreft de vereisten vanuit de Omgevingswet. Wat is nodig om 

participatie vorm te geven, welke kenmerken en aspecten zijn noodzakelijk om in het proces op te 

nemen. 

1.5 Reikwijdte van het onderzoek 
Het onderzoek richt zich op vijf ruimtelijke processen in de afgelopen drie jaar (bijlage 1). Hiervoor 

zijn 12 interviews gehouden met verschillende betrokkenen, zoals projectleiders, ambtenaren, 

burgers en wethouders. Selectie van geïnterviewden heeft plaatsgevonden aan de hand van de 

sneeuwbal methode.  Er is gesproken met betrokkenen van de projecten ’t Achtererf, ’t Laantje, de 

Porseleinhaven en woonboot. De resultaten worden beschreven en zijn in tabelvorm opgenomen in 

hoofdstuk 2. In bijlage 1 zijn van de besproken projecten kort weergegeven hoe het 

participatieproces verliep.  

Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, geen kwantitatief onderzoek. Bij kwantitatief 

onderzoek ligt de nadruk op het meetbaar maken van verschijnselen. Dit betekent veel onderzoek, 

objectief meetbaar, weinig betekenis aan de context en mogelijk statisch generaliseerbaar 

(Verhoeven, 2008). Voor dit onderzoek is het kwantitatief op waarde schatten van de volwaardigheid 

van participatie binnen ruimtelijke projecten objectief niet haalbaar op basis van de ruimtelijke 

projecten binnen de gemeente. De projecten zijn niet gelijk en er zijn niet voldoende empirische 

gegevens te verzamelen waardoor er geen algemene conclusie over participatie valt te trekken.  

Daarom is gekozen voor kwalitatief onderzoek en niet kwantitatief onderzoek. Via kwalitatief 

onderzoek is het mogelijk om antwoord te krijgen via veldonderzoek en bureaustudie. In dit 

onderzoek is de betekenis die de geïnterviewde personen zelf aan situaties gaven, meegenomen. 



Allen hebben de vragen op papier ontvangen. De geïnterviewden vertrouwen op correcte anonieme 

weergave van de antwoorden in het onderzoek. Allen zijn open bevraagd, zonder oordeel in de 

vragen of antwoorden. De antwoorden zijn beschouwd als een ervaring als onderdeel van de hele 

belevingswereld van de geïnterviewden, en niet als een op zichzelf staand feit. Daarmee is het 

interpretatief van aard (Verhoeven, 2008). Dit kwalitatief onderzoek moet inzicht geven in 

participatie bij ruimtelijke projecten in Wijdemeren gedurende de periode 2016-2019. 

 

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen is anonimiteit met de geïnterviewde afgesproken. Om 

duidelijkheid te kunnen geven vanuit welke positie de informatie kwam, is wel een rol opgenomen in 

dit stuk. De volgorde van de projecten varieert per rol zodat niet direct kan worden afgeleid wie wat 

gezegd heeft. Omdat per project meerdere mensen zijn geïnterviewd, garandeert dit de 

betrouwbaarheid van de antwoorden. Gezien het feit dat uit de antwoorden de resultaten niet 

verschilden, zegt dit iets over de validiteit van de antwoorden. Het interview is kwalitatief van aard. 

Dat wil zeggen dat er wel vragen waren maar dat ook meer informatie gegeven kon worden. Het was 

geen enquête.  

Bij validiteit gaat het erom of werkelijk gemeten wordt wat voorgenomen is om te meten (Lange, 

2016). Begripsvaliditeit wil zeggen dat de begrippen die gebruikt worden, uitgelegd zijn; dit gebeurt 

in hoofdstuk 3, 4 en 5. De begrippen zijn gedefinieerd aan de hand van wetenschappelijke 

publicaties. In de interviewlijst zijn de begrippen kort toegelicht. Daarmee draagt de vragenlijst bij 

aan de interne validiteit van dit onderzoek. Interne validiteit verwijst naar criteria die binnen het 

onderzoek zelf zijn opgesteld (Lange, 2016). Dit onderzoek heeft als doel bij te dragen aan het 

bereiken van draagvlak van een RES onder niet-overheden door een procesadvies te geven over de 

benadering van participatie. Aan het conceptueel model is een interview-richtlijn ontleend. De 

interview-richtlijn bestaat uit deelonderwerpen waar meerdere vragen aan zijn verbonden. De 

interviewvragen zijn gericht op de hoofdvraag en de bijbehorende deelvragen van dit proces 

aanvullend op de theorie. Daarmee draagt de vragenlijst bij aan de interne validiteit van dit 

onderzoek.  

 

Van externe validiteit is sprake wanneer de gevonden onderzoeksresultaten voldoen aan externe 

kwaliteitscriteria. Dit onderzoek heeft een beperkte reikwijdte; het heeft als doel om de relatie te 

toetsen tussen het doel van participatie en het draagvlak en heeft geen primair generaliserend doel. 

Het onderzoek is niet getoetst aan externe criteria. Vandaar dat de externe validiteit niet is getoetst; 

dit was niet het doel van het onderzoek. 

 

De ecologische validiteit betekent de omstandigheden waaronder de interviews zijn afgenomen. De 

interviews zijn in de eigen omgeving afgenomen. De geïnterviewden zijn geïnterviewd op een plek 

die zij benoemden als hun voorkeurplek. De geïnterviewden zijn direct betrokkenen bij het proces 

vanuit verschillende overheden, belangenvereniging en deskundigen.  

 

In beide casussen komen de antwoorden van de verschillende geïnterviewden overeen, vanuit de 

verschillende posities en belangen. Er is sprake van consistente antwoorden binnen elke casus. 

Wanneer een meetmethode bij een herhaalde methode dezelfde resultaten oplevert, wordt 

gesproken van betrouwbaarheid. Dit onderzoek is op basis van de resultaten betrouwbaar 

(Verschuren, 2015). Een hoge betrouwbaarheid helpt om de validiteit van het onderzoek te 

waarborgen. De betrouwbaarheid van de geïnterviewden is hoog, omdat diverse personen dezelfde 

antwoorden hebben gegeven. 

 



De betrouwbaarheid van de literatuur en het zoeksysteem is tevens gewaarborgd. Om de deelvragen 

te beantwoorden, is gezocht naar literatuur met consequente terminologie, die ook zo door anderen 

wordt gehanteerd. Daarmee is dit een betrouwbare methode van literatuur zoeken.  

 

Uiteindelijk leidt de verkregen informatie tot het geven van een procesadvies over de benadering van 

participatie in de besluitvorming in energietransitie projecten. 
 

1.6 Methoden onderzoek 
Rondom participatie leven veel beelden en werkelijkheden. Er zijn een aantal zekerheden, namelijk 

de vaststelling van de Raad om participatie toe te passen, de communicatie en de participatiebijlage 

hetgeen een indienvereiste is. Daarnaast is er de verplichting van de omgevingswet dat participatie 

moet worden toegepast bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de praktijk blijkt dat er verschil is tussen de 

verwachtingen van burgers en hun daadwerkelijke ervaring met participatie. Het verschil tussen deze 

twee heet een ‘gap’. Om te onderzoeken in hoeverre participatie ingevuld wordt conform de 

afspraken, wordt het GAP-model toegepast. Het GAP-model is een model om te onderzoeken of de 

eindresultaten overeenkomen met de gestelde doelen. Een andere naam voor dit model is het 

SERVQUAL-model. 

Het verschil met andere modellen is dat de klantbehoefte in het GAP-model centraal staat. In dit 

geval staat de ervaring van de burgers met participatie centraal. Het GAP-model onderzoekt de 

verschillende leemtes. In totaal zijn er vijf verschillende leemtes die worden onderzocht in dit model. 

Een GAP-analyse bestaat uit grofweg drie stappen. Als eerste worden de huidige resultaten 

verzameld; hierbij wordt gekeken naar materiaal, competenties en het prestatieniveau. Daarna 

wordt gekeken naar het niveau van de prestaties die gewenst zijn in de toekomst. Deze twee lijsten 

worden via grafieken en statistieken tegenover elkaar gezet. De ‘gaps’ tussen beide niveaus zijn zo 

goed te zien. De punten waar de verschillen het grootst zijn, zijn de aandachtspunten waar in de 

toekomst verbetering in moet komen. 

De vijf kloven in het GAP-model zijn:  
Gap 1: Knowledge gap/ Kenniskloof 
Gap 2: Policy gap 
Gap 3: Delivery gap 
Gap 4: Communication gap  
Gap 5: Customer gap 
 

Deze worden onderstaand uitgelegd. 

 

Gap 1: Knowledge gap; het doel van participatie 

Deze gap ontstaat wanneer de gemeente vanuit een verkeerde veronderstelling (perceptie) werkt en 

op basis daarvan een dienst levert die niet voldoet aan de verwachtingen van de inwoners. Het 

beleid is daarmee niet op de verwachtingen van de inwoners gericht. Is het voor alle betrokken 

partijen duidelijk wat het doel is van participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen? 

  



Gap 2: Policy gap: procesparticipatie 

De gemeente ontwerpt beleid en regels die ervoor zorgen dat het participatiebeleid ook wordt 

uitgevoerd door de initiatiefnemers zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad. De 

gemeenteraad is het bevoegde orgaan dat de kaders vaststelt. Als het beleid en de regels niet leiden 

tot het door de gemeenteraad gewenste proces met dan is er sprake van een Policy gap. Er is dan 

een verkeerde vertaalslag van het beleid naar regels. 

Gap 3: Delivery gap: kaders 

Deze gap ontstaat wanneer ambtenaren een verkeerde vertaalslag maken van het doel naar de 

regels en uitvoering. Als het beleid en de regels niet overeenkomen met wat de gemeenteraad 

eigenlijk wil,dan is er sprake van een Delivery gap. Er is dan een verkeerde vertaalslag van het beleid 

naar regels. 

Gap 4: Communication gap: doelgroep 

Onderdeel van participatie is de communicatie naar de doelgroep. De vraag is welke communicatie 

naar welke doelgroep moet plaatsvinden en of daarmee wordt waargemaakt wat de gemeente heeft 

bedoeld met het beleid. Uiteindelijk leidt dit tot de grootste kloof die een kwaliteitsbeleving 

beschrijft.  

Gap 5: Customer gap:nut 

De customer gap is de kloof tussen de verwachte dienst en de ervaren dienst. De voorgaande vier 

gaps leiden tot deze gap. Ofwel heeft het nut. In het ideale geval is hier geen gap. 

 

 

 

 

1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is het onderzoek uitgelegd. In hoofdstuk 2 zijn de onderzoeksresultaten beschreven. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 participatie in de omgevingswet toegelicht. Daarna volgen een 

summiere samenvatting, de conclusie en aanbevelingen.  



2 Onderzoeksresultaten 
 

De resultaten van de interviews zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

2.1 Doel Participatie 

Gap 1 Knowledge gap doel participatie 

Uitleg Inleiding: In 2016 is participatie als verplicht onderdeel van de ruimtelijke 
processen vastgesteld. Participatie vindt aan de voorkant van het proces 
plaats. Het doel van participatie is draagvlak; de initiatiefnemer heeft de 
mogelijkheid om in dialoog te gaan met partijen en het plan aan te passen 
zonder dat de gemeente daarin een grote rol hoeft te spelen.  
In de interviews voor dit rapport zijn vragen gesteld betreffende de 
ervaring over het belang van participatie bij ruimtelijke trajecten. Concreet 
werd gevraagd wat het doel was van de participatie. Betreft participatie 
het realiseren van draagvlak van de ontwikkeling of leidt participatie tot 
verrijking van het project. Of is er participatie omdat het moest? Waaruit 
blijkt de motivatie voor participatie? 

Ervaring Inwoners  Inwoners zien het doel van participatie in het hebben van inspraak in het 
eindresultaat het doel. Door participatie in te zetten, kan worden 
bijgedragen in de tegemoetkoming in de wensen van de omgeving. 
Hierdoor worden de plannen en uiteindelijk de leefomgeving verbeterd. 
Inwoners hebben kennis van de omgeving en willen deze kennis gebruiken 
om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.  

Ervaring 
Projectontwikkelaars 
 
 
 

In de meeste gevallen willen de projectontwikkelaars participatie inzetten 
met als doel draagvlak te creëren voor de gewenste ontwikkeling. Zij willen 
omwonenden informeren over de ontwikkeling. Er idee voor ruimtelijke 
ontwikkeling is reeds uitgewerkt, participatie wordt vervolgens ingezet als 
instrument om hiervoor draagvlak onder de omwonenden te creëren. Aan 
de omwonenden wordt informatie gegeven betreffende het project. 
In het geval dat er een visie geschreven moet worden, en er dus geen 
duidelijk omschreven concrete ruimtelijke ontwikkeling is, wordt 
participatie anders ingezet. Participatie met stakeholders vindt in dat geval 
plaats aan het begin van het proces. Participanten krijgen dan het 
abstracte doel omschreven, waarbij het niet duidelijk is hoe dit 
gerealiseerd kan of moet worden. De stakeholders/participanten kunnen 
dan de kaders meegeven. Het proces wordt vanaf de start opgebouwd met 
de participanten.  

Ervaring 
Ambtenaren   

Ambtenaren gaven als antwoord dat het doel van participatie is dat 
omwonenden gekend dienen te worden in de plannen van de 
ontwikkelaar. Tevens zou er (beperkt) ruimte moeten zijn voor 
aanpassingen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot minder bezwaren 
tegen de besluitvorming. De ambtenaren controleerden of participatie was 
ingezet door de verplichte communicatiebijlage. In de communicatiebijlage 
dient beschreven te zijn wat er met de inbreng van participatie is gebeurd. 
De ambtenaren geven daarbij aan dat in het wettelijk verplichte 
vooroverleg de deskundige kennis van partnerorganisaties wordt 
ingewonnen, zoals stedenbouwkundig advies, waterkennis en 
verkeerskundig advies - indien nodig. 

Ervaring Bestuurders 
 

De bestuurders vinden dat participatie als doel heeft een gedragen plan te 
genereren. De uitkomst is niet het belangrijkst, wel het proces. In het 



 proces dient samen met de inwoners te worden opgetrokken. Dit zou 
logisch moeten zijn. Door samen op te trekken wordt het mogelijk iets 
gezamenlijk van de grond krijgen. Door deel te nemen aan het proces 
wordt de kans gegeven dit proces wat bij te schaven. Bij participatie gaat 
om de verschillende belangen die samen komen in een proces. Hierbij is 
het essentieel dat het belang van een actor niet het belang van een andere 
actor mag schaden. Belangrijk onderdeel van het proces is het goed en 
tijdig informeren en daar - waar mogelijk - aan te passen. 

Theorie 
 
 
 
 
 
 

Volgens de Omgevingswet is de participatieve aanpak “een proces 
waarmee een overheid haar inwoners op enigerlei wijze invloed laat 
uitoefenen op de ontwikkeling, uitvoering of evaluatie van beleid” 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2016). 
Draagvlak kan omschreven worden als de mate waarin leden van een 
samenleving een proces en de uitkomsten van beleidsvorming accepteren 
(Boedeltje, 2015). Het gaat hierbij om de mate waarin proces en 
uitkomsten worden geaccepteerd door de samenleving. Acceptatie houdt 
in dat er geen verzet is. Dit heeft consequenties voor de voortgang, de 
zienswijzen en eventuele bezwaren die worden ingediend. Hierbij wordt 
acceptatie opgevat als een individuele houding van, of een beoordeling 
door, burgers in de samenleving (Boedeltje, 2015). De acceptatie van 
processen of uitkomsten is te meten. Hierbij geldt dat naarmate meer 
mensen een grotere mate van acceptatie hebben, er sprake is van meer 
draagvlak (Boedeltje M., 2004). 

Conclusie Binnen de gemeente Wijdemeren hebben zowel de bestuurders, 
ambtenaren en projectontwikkelaars hetzelfde doel met participatie. Door 
mee te praten en te worden geïnformeerd, wordt draagvlak voor het 
project vergroot. De inwoners staan hier lijnrecht tegenover. Zij willen de 
kwaliteit van hun eigen leefomgeving vergroten en zijn het niet zonder 
meer eens dat een project er überhaupt komt. Voor hen kan een uitkomst 
van participatie zijn dat een ontwikkeling geen doorgang heeft. 

Advies In algemene en specifieke communicatievormen duidelijk vooraf aan 
geven welk doel deze participatie heeft. Het doel van de participatie moet 
voor alle betrokken partijen duidelijk zijn. Op het eind van het proces moet 
ook kunnen worden geconcludeerd of het doel duidelijk is gebleven tijdens 
het proces en of het doel is gerealiseerd. 

 

  



2.2. Gap Proces participatie  

Gap 2 Knowledge gap proces participatie 

Uitleg Bij het vaststellen van de verplichting van participatie door de Raad was 
een bijlage opgenomen waarin de stappen van participatie worden 
beschreven. In deze stappen zijn de randvoorwaarden van het project 
benoemd. In de interviews werd gevraagd of het participatietraject sterk 
beïnvloed werd door de kaders van het trajecten of het duidelijk was 
welke kaders van de gemeente zijn en welke kaders van de 
projectontwikkelaar zijn. 

Ervaring Inwoners  Bewoners willen graag vanaf de tekentafel betrokken zijn. Zij willen niet 
pas betrokken worden wanneer het plan al panklaar is. Participatie begint 
met een goede communicatie. Inwoners vinden dat daarin de eerste stap 
door de gemeente moet worden gezet met de vraag wat zij ervan vinden. 
Daarnaast verwachten zij dat deze input zinvol wordt gebruikt. De 
inwoners verwachten dat zij transparant worden meegenomen in het 
traject en dan invloed kunnen uitoefenen op het geheel. Waarbij duidelijk 
is dat uiteindelijk de politiek het besluit zal nemen. 

Ervaring 
Projectontwikkelaars 
 
 
 

De projectontwikkelaars waarderen de ruimte die ze hebben om het 
proces zelf te mogen organiseren. Wel geven zij aan dat ze graag meer 
afstemming en duiding willen van de gemeente in de verschillende fases. 
Op twee verschillende momenten in het proces is het voor hen niet 
duidelijk of de gemeente danwel de ontwikkelaar in the lead is. Dat is de 
fase bij het collegebesluit over het initiatief. Er heeft vaak geen 
afstemming plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en gemeente over de 
bekendmaking van dit besluit. Niemand wil dat de buurt overvallen wordt 
door een collegebesluit, bij een initiatief.  
Het tweede moment is de raadsbehandeling. De Raad kan het aanhouden 
of terugsturen omdat zij vindt dat de participatie niet goed heeft 
plaatsgevonden. Echter, de ontwikkelaar heeft dan wel het gemeentelijk 
beleid opgevolgd. His niet duidelijk vooraf kenbaar gemaakt dat dit anders 
moet. 
Ontwikkelaars hebben verschillende ervaringen met het 
participatieproces. Zij maken gebruik van communicatiebureaus of digitale 
vormen zoals een website. Zij ervaren het als een uitdaging om een 
evenwichtig beeld te geven van de voor- en tegenstanders van de 
ontwikkeling. Het maakt wel uit waar het om gaat. Opgemerkt is dat uit 
ervaring blijkt dat het belangrijk is tussentijds de Raad mee te nemen in de 
resultaten die met de participanten worden bereikt. Zodra de Raad het 
besluit heeft genomen hoeft het niet opnieuw te worden voorgelegd..  
 

Ervaring 
Ambtenaren   

Ambtenaren melden dat het proces is veranderd. De ambtenaren zijn in dit 
onderdeel van het ruimtelijk proces meer faciliterend dan 
verantwoordelijk. Ze vertellen de ontwikkelaar wat het gemeentelijk beleid 
is op het gebied van participatie. De ambtenaren ervaren dat het proces 
om de betrokkenheid van inwoners te vergroten uitgebreider is. Het 
contactmoment tussen ambtenaren en inwoners volgt later in het proces. 
Nadat participatie tussen ontwikkelaar en inwoners heeft plaatsgevonden, 
staat uiteindelijk de formele weg nog open. Voor Wijdemeren betekent dit 
dat belanghebbenden altijd nog een zienswijze kunnen indienen, een 
hoorzitting kan plaatsvinden en een beroepszaak kan volgen. Ambtenaren 
zijn dan later aan zet om de formele participatie te begeleiden. 



Gedurende het proces participatie van de ontwikkelaar worden vaak nog 
vragen van inwoners aan de ambtenaar gesteld. Afhankelijk van de vraag 
wordt deze ambtelijk/ bestuurlijk beantwoord of wordt verwezen naar de 
ontwikkelaar. 

Ervaring Bestuurders 
 
 

Bestuurders merken op dat het participatieproces nog in de 
kinderschoenen staat. Het streven is naar het verbreden van participatie 
met inwoners. Het proces is uit te leggen. Het moet duidelijk zijn op welke 
momenten, welke inbreng en door wie mogelijk is. De bestuurders ervaren 
dat het voor burgers niet altijd duidelijk is wie voor wat verantwoordelijk 
is. De gemeente moet altijd het totaalplaatje laten zien, ook al is dat lastig. 
In praktische zaken ervaren bestuurders dat positieve wijzigingen mogelijk 
zijn als de inzagetermijn op tijd sluit, indieningsvereisten worden 
verduidelijkt en haalbare termijnen zijn. Daarnaast kan de communicatie 
beter: zowel van de ontwikkelaar met de gemeente, De ontwikkelaar met 
de inwoners als de communicatie van de Raad met de omwonenden. Voor 
bestuurders is het evident dat bij een project meer tijd en ruimte aan de 
voorkant nodig is. Dit geldt voor zowel ruimtelijke ontwikkelingen als voor 
beleidsmatige ontwikkelingen. Bestuurders zijn zich bewust dat de 
participatie bij de proces-/beleids-/ projectontwikkelingsfase speelt, maar 
dat het project pas later in uitvoering gaat. 

Theorie 
 
 

De maatschappelijke betrokkenheid van burgers wordt in de Nederlandse 
maatschappij als van belang gezien en de Nederlandse overheid streeft 
ernaar om een participerende cultuur te creëren (Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 2014). Participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen is een 
vorm van participatie, de samenwerking tussen burgers en overheid. Dit 
noemt het Sociaal en Cultureel Planbureau de beleid beïnvloedende vorm. 
Het gaat om invloed uitoefenen op het beleid van een instantie, zoals 
stemmen, lobbyen of gebruikmaken van inspraak en medezeggenschap 
(Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014). Een korte uitleg van de definitie 
van ‘participatie’ is “medezeggenschap van actieve bewoners” (Stokkom, 
2013). Participeren is niet alleen positief meedenken of meedoen, maar 
betekent ook een afwijkende en kritische meningsvorming waarnaar 
eventueel gehandeld kan worden (Drosterij G., 2011). 

Conclusie Inwoners hebben andere rolopvattingen binnen het proces en zien de 
volgorde in het proces ook anders. Voor alle partijen is het niet duidelijk 
wanneer de projectontwikkelaar aan zet is en wanneer de gemeente. 

Advies Het proces vraagt om duidelijke communicatie  
Vooraf in het proces dient duidelijk te zijn wie, wanneer aan zet is, en dat 
met name voor de rolverdeling van projectontwikkelaars en de gemeente. 
Het advies is de stappen in het proces helder neer te zetten.  

 

  



2.3. Kaders 

Gap 3 kaders 

Uitleg Kaders behoren duidelijk te geven waaraan het participatieproces dient te 
voldoen. De vraag die gesteld is in de interviews of de kaders bekend 
waren en voor wie welke kaders golden. 

Ervaring Inwoners  Inwoners stellen dat de kaders van participatie niet duidelijk zijn. Zij geven 
aan dat gedurende het proces bijvoorbeeld het overzicht met stappen, 
tijdspad, alsmede een overzicht van het geheel niet vastgesteld en 
gecommuniceerd wordt aan de inwoners. Indien het proces of de 
mogelijke uitkomst wordt gewijzigd is de projectontwikkelaar niet verplicht 
om dit te communiceren aan de omwonenden. Daarnaast is het in dit 
proces niet verplicht om de reacties van omwonenden op de voorgestelde 
wijzigingen mee te nemen. Voor inwoners is het niet duidelijk wanneer de 
gemeente in the lead is en wanneer de projectontwikkelaar. Dit leidt tot 
wantrouwen ten opzichte van het proces. Ook hebben burgers het gevoel 
dat ze geen invloed meer kunnen uitoefenen wanneer de makelaar 
aanwezig is. 

Ervaring 
Projectontwikkelaars 
 
 
 

Projectontwikkelaars werken met de voorschriften gegeven vanuit de 
gemeente. Zij ervaren daar ruimte om daar een eigen invulling aan te 
geven. In de praktijk merken ze dat betrokkenen andere ideeën en 
verwachtingen hebben dan de verplichtingen die ontwikkelaars zouden 
moeten hebben vastgelegd in kaders. Voor projectontwikkelaars is niet 
altijd duidelijk wat van hen verwacht wordt zowel door de Raad als door 
de inwoners. 

Ervaring 
Ambtenaren   

Ambtenaren werken met het beleid dat is vastgelegd. Dit beleid wordt 
altijd doorgestuurd naar de ontwikkelaar. Het communicatieplan wordt op 
basis van de kaders getoetst. Vervolgens kan er niet meer worden 
gevraagd wat de kaders zijn. De ambtenaren ervaren dat dit zo minimaal of 
maximaal kan worden uitgelegd als de initiatiefnemer wil. Dat het moet, is 
duidelijk. 

Ervaring Bestuurders 
 
 

Co-creatie is maximaal haalbaar maar lukt niet altijd ook vanwege 
bedrijfsgevoelige informatie. Soms is pas achteraf informeren mogelijk. 
Wat doe je met participatie? Wie gaat erover: gemeente of provincie, 
gemeente blijft rolvast. Ook bij wijzigingen terugkomen naar de Raad 
De communicatie naar omwonenden en naar de Raad van zowel de 
projectontwikkelaar als de gemeente loopt door elkaar. Het is belangrijk 
dat de gemeente goede regie voert danwel  goede afspraken maakt. 
Onderstaand een aantal vragen die bij aanvang van een project duidelijk 
zouden moeten zijn. 
hoe groot moet het draagvlak zijn? Binnen welke kaders is het voldoende 
voor de Raad? 
Wie bepaalt de kaders aan de voorkant van een proces? Wat zijn de 
uitgangspunten? Waar staat de Raad? Is het alleen informatie of is een 
kader ook het budget? Mag daarover ook de burger meepraten? En 
wanneer is iets burgergevoelig, kan de burger dan meepraten? Zijn de 
spelregels duidelijk, en wie heeft de regie?  

Theorie Een nieuw ruimtelijk beleid wordt getoetst aan vele wettelijke kaders. De 
basis hiervan ligt bij de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet regelt 
hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor deze 
plannen verantwoordelijk is. Daarnaast regelt de Wro de verhoudingen in 
het ruimtelijk domein tussen de verschillende overheden en 



bestuursorganen in Nederland (Rijksoverheid, 2019-c). Tevens zijn 
meerdere regels van invloed op de ruimtelijke omgeving. Uiteindelijk zal 
de Wro opgaan in de nieuwe Omgevingswet, planning 2021 (Infomil, 
2019). De Omgevingswet is een antwoord op de veranderde samenleving, 
waarin alles met elkaar samenhangt (Giesen, 2018). In het proces van de 
Omgevingswet is de vroegtijdige inzet van betrokkenen een vereiste. In de 
Omgevingswet zijn de wetgeving en regels vastgelegd voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. Kernpunten van de Omgevingswet 
zijn integraliteit, bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit. De wet 
neemt vertrouwen in en participatie van alle belanghebbenden bij de 
planvorming als uitgangspunten (Rijksoverheid, 2019). 

Conclusie Een duidelijke invulling geven aan de kaders zorgt voor een level play field 
voor de initiatiefnemers. Dat wil niet zeggen dat het proces ook 
automatisch leidt tot een pareto optimum voor de betrokkenen. 

Advies Het proces aan te passen en in de indieningsvereiste vast te leggen welke 
verschillende stappen bij een participatieproces horen,  
welke fase van het proces het betreft. Daarnaast duidelijk aangeven welke 
vorm van participatie daarbij past, dus in een voorfase alleen de 
omwonenden, vervolgens een grote groep en pas bij ontwerp bijvoorbeeld 
de makelaar uitnodigen. 

 

  



2.4 Gap  Betrokkenen 

Gap 3 Knowledge gap betrokkenen 

Uitleg In het participatieproces worden omwonenden betrokken. In de interviews 
hebben wij gevraagd of er een stakeholdersanalyse is gedaan, wie er 
betrokken werden en of dit als volledig werd ervaren. Daarnaast werd 
gevraagd of de stakeholders hun rol wisten te pakken. 

Ervaring Inwoners  Inwoners geven aan dat niet transparant is wie er benaderd wordt. 
Inwoners hebben het gevoel dat er alleen in kleine cirkel wordt 
uitgenodigd en niet groter is gedacht terwijl een ontwikkeling vaak ook 
een groter impact heeft. De gehele buurt merkt het wanneer het verkeer 
toeneemt, niet alleen de direct omwonenden. Ook is niet duidelijk wie de 
experts zijn die deskundig advies kunnen geven over de ontwikkeling. 
Inwoners zijn ervaringsdeskundigen willen graag direct betrokken zijn. 
Inwoners geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de Raad ook goed 
betrokken is in dit proces. Dat de Raad ziet en voelt wat er speelt.  

Ervaring 
Projectontwikkelaars 
 
 
 

De projectontwikkelaars betrekken de omwonenden bij het proces. De 
ontwikkelaars nemen hen mee in de informatievoorziening. Zij vinden het 
moeilijk om voorstanders zichtbaar te krijgen. Hierdoor lijkt het alsof 
iedereen tegen is terwijl het meestal maar een klein aantal tegenstanders 
betreft en er veel voorstanders zijn. 

Ervaring 
Ambtenaren   

Ambtenaren merken op dat er geen duidelijke uitleg in het vastgestelde 
beleid omtrent betrokkenen. Alleen dat de ontwikkelaar verplicht is om de 
doelgroep belanghebbenden te benaderen. In het communicatieverslag is 
het niet verplicht om op te nemen waarom wel of niet een bepaalde keuze 
is gemaakt om participanten te benaderen. Ambtenaren betrekken via het 
vooroverleg zelf deskundige organisaties als waternet of de brandweer. 

Ervaring Bestuurders 
 
 

Participatie is niet alleen met inwoners maar ook met bedrijven. De 
projectontwikkelaar dient omgevingsbewust te zijn. Niet alle betrokkenen 
zijn zichtbaar, voorstanders zijn niet zichtbaar, de woningzoekende is niet 
zichtbaar. 
De meeste initiatieven zijn niet van de gemeente. Het proces vraagt om 
een cultuurverandering.  
Voor- en tegenstanders staan tegenover elkaar; omwonenden zijn anders 
dan inhoudelijk betrokkenen. Vragen die uitgezocht dien te worden zijn: 
Wie zijn de direct betrokkenen, wat is de eerste en wat is de tweede 
cirkel? 
Waar zit de gemeente bij een plan van derden? 
Hoe ga je om met de openbare ruimte? 
Het is belangrijk om een stakeholdersanalyse te maken 
Vertrouwen winnen door afspraken na te komen.  
Leg uit wat je afweging is. 

Theorie 
 
 

Onderzoek naar de doelgroep voorafgaand aan het proces is een relevante 
stap binnen het participatieproces. De participanten hebben mogelijk 
belangen of lokale, specifieke kennis die het beleid kunnen verrijken. 
Participanten investeren tijd in het onderwerp en voelen zich daarmee 
betrokken. Door te participeren ontstaat draagvlak voor het proces. Dit wil 
echter niet zeggen dat mensen zich committeren aan de uitkomst van het 
proces. Daarbij geldt dat de verwachtingen omtrent de participanten reëel 
moeten zijn. De participanten moeten in staat zijn om het verwachte 
aandeel ook echt te leveren (Pröpper, 2009).  



De kennisinbreng kan zorgen voor discussie. Belangen vooraf kunnen door 
nieuwe inzichten veranderen. Vaak wordt ervan uit gegaan dat niet-
aanwezige anderen daarmee zouden instemmen (Urbanati & Warren, 
2008). Het ruimtelijk proces heeft vaak invloed op de directe omgeving van 
participanten. Hierdoor is het lastig om de deelnemers van het 
participatietraject in staat te stellen om rationeel de condities van 
zekerheid te wegen, te oordelen en te besluiten. 
 
Over het algemeen geldt dat mensen het recht hebben om te worden 
geïnformeerd over en deel te nemen aan beslissingen die hun wereld 
zullen beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders de neiging hebben 
om participatie door betrokken partijen in ruimtelijke planningsopgaven te 
presenteren als een verrijking terwijl het vaak neer komt op een 
acceptatieproces (Armeni, 2016).  
De burgerparticipatie is gericht op onderhandeling of op acceptatie. Door 
inbreng, kennis en onderhandeling ontstaat verrijking. De acceptatie is 
gericht op het proces juist voeren, legitimiteit, waardoor er acceptatie van 
de uitkomst is. Uit onderzoek blijkt dat daar waar de besluitvorming ten 
aanzien van zwaardere opgaven van ruimtelijk plannen betreft, meer kans 
van slagen heeft als de initiatiefnemer middels burgerparticipatie een op 
acceptatie gerichte uitleg geeft. Burgerparticipatie op basis van 
deliberatieve inbreng heeft kans van slagen bij het mitigeren van 
compenserende maatregelen nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

Conclusie In de voorschriften is opgenomen dat de doelgroep moet worden 
benaderd. Hier is veel ruimte geboden aan inzicht van de 
projectontwikkelaar en weinig sturing vanuit de gemeente. 

Advies Verander de kaders. Zorg ervoor dat er vooraf een stakeholdersanalyse is 
gemaakt. Maak in de stakeholdersanalyse een onderscheid tussen 
omwonenden en belanghebbenden. Pas het participatieproces aan op de 
stakeholdersanalyse. 

 

  



2.5 Gap  Nut 

Gap 5 Nut 

Uitleg Alles overwegende staat onderaan de streep het nut. Levert participatie op 
wat voor ogen is. Daarbij in acht nemende de voorgaande elementen als 
kaders en proces. 

Ervaring Inwoners  Inwoners constateren het verschil tussen het nut hebben in de praktijk en 
theorie. Zij vinden dat participatie nuttig is, echter zij ervaren zelf in de 
praktijk dat het niet het gewenste nut heeft. Zij hebben het idee dat ze niet 
voldoende kunnen inbrengen en of dat de inbreng niet zinvol wordt 
meegenomen. 

Ervaring 
Projectontwikkelaars 
 
 
 

Projectontwikkelaars willen graag de verantwoording om het project uit te 
leggen. Ze willen ook luisteren om het project verder te ontwikkelen. 
Projectontwikkelaars zijn ook overtuigd dat het een goed plan is, anders 
hadden ze het niet voorgesteld. Het nut is alleen om de taart groter te 
maken en niet om het plan (groot) te wijzigen. 

Ervaring 
Ambtenaren   

Het past bij deze tijd om het zo te doen. Ambtenaren vragen zich af 
hoeveel nut het heeft in de praktijk. De verwachtingen zijn anders. 
Uiteindelijk zijn er nog steeds bezwaren, hoorzittingen etc. Het nut is 
alleen voor hen dat de informatieplicht niet bij de ambtenaren ligt. 

Ervaring Bestuurders 
 

Leidt participatie wel tot de ideaalbeeld voor de gemeente, misschien een 
voorbeeldgemeente worden, participatie zou vanzelfsprekend moeten zijn. 

Theorie In de theorie zijn verschillende manieren waarop het nut van participatie 
effectief is. Dit kan zijn door het verhogen van de legitimiteit, van het 
proces en of de uitkomst, het creëren van steun en draagvlak en het 
verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming  (Dezeure, 2011). Nut is 
niet hetzelfde als impact. Het zou echter onjuist zijn om de kwaliteit van 
burgerparticipatie uitsluitend op het criterium ‘impact’ te beoordelen; het 
is te ongenuanceerd om de inbreng van burgers in de verschillende 
beleidsfasen te reduceren tot de dichotomie ‘wel/geen impact’ of, 
nauwelijks genuanceerder, ‘veel/weinig impact’. De mate van impact is 
deels een afgeleide van een aantal kwalitatieve aspecten van het 
participatieproces, die in combinatie een veel genuanceerder beeld geven 
(Leijenaar, 2009). 
In 2012 zijn evaluatierapporten van participatietrajecten in verschillende 
gemeenten onderzocht, In dit onderzoek is gekeken in hoeverre de 
participatie doelstellingen zijn behaald en welke factoren daaraan hebben 
bijgedragen. De resultaten van deze analyse geven echter geen eenduidig 
beeld van de doelstellingen van participatie. Ondanks het feit dat er veel 
aandacht is voor de factoren die tot succes leiden, blijft het vaag wanneer 
een participatietraject precies een succes is. De vragen of de doelstellingen 
zijn behaald en of participatie burger en bestuur inderdaad dichter bij 
elkaar kan brengen, blijven eveneens onduidelijk. De conclusie uit dit 
onderzoek is dat het belang van beleidsparticipatie zo vanzelfsprekend lijkt 
te zijn geworden dat niemand meer lijkt te weten waarom dit eigenlijk zo 
is (Wolters, 2012). 

Conclusie Het nut van participatie erkennen alle betrokkenen in de interviews. De 
wijze waarop nu participatie wordt vormgegeven, leidt niet tot het 
maximaliseren van het nut. Daarnaast kan - ondanks een goed 
participatieproces - de uitkomst toch teleurstellend zijn.  

Advies Het proces verduidelijken om zo het nut te vergroten. 



3 Participatie in de omgevingswet 
 

Participatie 
De laatste jaren is participatie een soort speerpunt geworden. Participatie is verplicht onder de 
Omgevingswet voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het programma en het projectbesluit. In 
dit geval hebben wij het echter over de omgevingsvergunning. De wetgever wil dat initiatiefnemers 
voordat zij een aanvraag indienen aan participatie doen. Dit is vastgelegd als een belangrijk 
speerpunt van de Omgevingswet, hoewel later pas ingevlochten. Merkwaardigerwijs was participatie 
voor de aanvrager volstrekt vrijblijvend. In de ministeriële regeling omgevingsrecht is slechts als 
indieningseis opgenomen dat de aanvrager bij de aanvraag aangeeft wat op het gebied van 
participatie is ondernomen. Hierbij kan dus ook worden verteld dat op het gebied van participatie 
niets is gebeurd. Dat kan dan in beginsel geen aanleiding zijn om de aanvraag buiten behandeling 
stellen, omdat participatie in beginsel niet verplicht is. De minister liet aanvankelijk weten dat het 
niet de bedoeling was dat de Raad hierover iets zou regelen. Het idee was kennelijk dat 
initiatiefnemers gestimuleerd zouden worden draagvlak te creëren door middel van participatie. Bij 
amendement van de Tweede Kamer is later in de wet opgenomen dat Raad kan vastleggen in welke 
gevallen participatie verplicht is. In een dergelijk geval kan de aanvraag dan buiten behandeling 
worden gesteld wanneer geen participatie heeft plaatsgevonden. Het was nog niet de bedoeling dat 
werd vastgelegd waaraan participatie moet voldoen. Bij de behandeling van de Invoeringswet in de 
Eerste Kamer is een motie aangenomen, waarbij de Raad verplicht wordt beleid vast te stellen met 
voorschriften waaraan participatie moet voldoen. Dit het liefst vóór inwerkingtreding van de wet. De 
verwachting is dat regering en Tweede kamer dit overnemen.  

Participatie wordt door het ministerie gebracht als bijdrage aan het creëren van draagvlak. Belangrijk 
is wel dat men beseft dat draagvlak geen toetsingscriterium is. Het ontbreken van draagvlak mag 
nooit een weigeringsgrond zijn. Wij kunnen slechts hopen dat participatie tot draagvlak leidt, het is 
overbodig vast te stellen of dit ook is gebeurd, want met de conclusie kunnen wij niets. De informatie 
uit de participatie kan van pas komen bij het maken van de belangenafweging. Participatie is dan ook 
alleen dan nuttig als er een belangenafweging kan worden gemaakt. Dat is alleen bij die plannen die 
afwijken van het omgevingsplan. Die functie wordt in het ruimtelijk bestuursrecht sinds 
mensenheugenis vervuld door de zienswijzen en dat heeft altijd goed gefunctioneerd. Dit fenomeen 
bestaat onder de Omgevingswet nog steeds. 

 

 

  



4  Samenvatting 
 

4.1 Het doel van participatie  
Uit het onderzoek blijkt dat verschillende doelgroepen een ander beeld hebben van het doel van 
participatie. Voor de ene doelgroep is participatie bedoeld om te informeren, het draagvlak te 
vergroten en kennis te delen. Voor de andere doelgroep is participatie een manier om te overleggen 
over de mogelijkheden in de omgeving en de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten. Doordat er 
onduidelijkheid bestaat over het doel, voelen participanten zich achteraf vaak niet serieus genomen 
en ontstaat het idee dat de initiatiefnemer en de gemeente onder één hoedje spelen. 
  

4.2 Het proces van participatie  
Er is veel onduidelijk over het verloop, de volgorde en de rolverdeling van het proces bij participatie. 
Zo bleek bijvoorbeeld tijdens de gesprekken dat participanten er vanzelfsprekend vanuit te gaan dat 
ze op de hoogte worden gehouden van het proces door initiatiefnemer of gemeente. De 
initiatiefnemer zag dit als taak van gemeente en vanuit de gemeente is vastgelegd dat de 
(eind)verantwoordelijkheid hiervoor bij initiatiefnemer ligt. Gevolg: bij één van besproken projecten 
stuitten omwoners ‘bij toeval’ op de ter inzagelegging van de bestemmingsplanwijziging, terwijl dit 
plan alweer afweek van het plan dat aan hen gepresenteerd was tijdens de participatie.  
 

4.3 Communicatie 
Bij alle doelgroepen was evident dat communicatie een probleem is bij participatie Wie 

communiceert en op welk moment.  

 

 
  



5  Conclusie en Aanbevelingen 
 

5.1 Conclusie 
In 2016 heeft de Raad participatie bij ruimtelijke projecten verplicht. Participatie had als doel het 

doelmatiger maken van het besluitvormingsproces doordat participatie het proces zou versnellen en 

verbeteren. De inspraakprocedure zou niet meer nodig zijn en de voorontwerpfase (inspraak) kwam 

te vervallen. De Raad heeft gevraagd om een evaluatie van dit proces. Een belangrijk resultaat van de 

evaluatie is dat er verschil is tussen de verwachtingen van burgers en hun daadwerkelijke ervaring 

met participatie. Daarom zijn drie adviezen opgesteld, namelijk:  

1. Het doel van participatie moet duidelijk zijn en worden gehandhaafd gedurende het gehele 
proces; 

2. Het procesverloop van de participatie moet zichtbaar zijn en in iedere fase dient een 
duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te zijn;  

3. Invoeren van de mogelijkheid om mediation aan te vragen bij de gemeente.  
 

De Raad heeft vastgesteld dat participatie verplicht is, als kader. Met deze drie adviezen wordt een 

nadere invulling gegeven aan de gestelde kaders naar aanleiding van de evaluatie.  

 

5.2 Aanbevelingen 
Om het advies concreet vorm te geven, wordt voorgesteld de volgende drie producten uit te werken, 

namelijk 

1. Stappenplan participatie en communicatie bij ruimtelijke plannen; 
2. Format verslaglegging bij Ruimtelijke plannen voor initiatiefnemers. 
3. Processchema ruimtelijke ontwikkelingen inclusief participatie 

 
Deze producten dienen - na vaststelling door het college - te worden meegestuurd aan de 
initiatiefnemers en te worden gepubliceerd op de website.  



Bijlage 1 
 

Besproken project Korte omschrijving participatieproces 

Achtererf Direct omwoners wel meegenomen, maar verdere omgeving niet. 
Bewoners hebben zich verenigd om een stem te laten horen. 
Initiatiefnemer communiceert niet structureel wanneer plannen 
wijzigen, hierdoor ontstaat argwaan bij bewoners over zuiverheid 
proces. Vooral informatievoorziening via bijeenkomsten.    

’t Laantje  Communicatie met bewoners via een extern bureau, meerdere 
informatiebijeenkomsten gehouden. Bewoners mogelijkheid om in 
te schrijven voor 'nieuwsbrief'. 

Porseleinhaven In 2015 heeft de gemeente op basis van het masterplan ‘Het 
Loosdrechts Terras’ verschillende partijen gevraagd een strategie te 
bedenken voor dit gebied aan de Oud Loosdrechtsedijk.  
Langlopend proces. Inmiddels tweede initatiefnemer.  
Participatie is zeer geprofessionaliseerd in de loop van project. 
Zowel informatiebijeenkomsten als een enquete uitgezet. Bewoners 
zeer betrokken.   

Woonboot Na participatie met omwoners is het bouwplan van een woonboot 
nog aangepast. Nieuwe plannen ter inzage gelegd, zonder 
kennisgeving aan omgeving. Omwoners bij toeval hier achter 
gekomen en zienswijzen ingediend.  

 

 

Geïnterviewden: 

Projectontwikkelaar  

Ambtenaren  

Bestuurders  

Inwoners   



Bijlage 2 Voorbeeld vragenlijst 

 
Algemeen 

1. Zijn er twee voorbeelden van projecten te benoemen waar we dit gesprek op kunnen 

voortborduren en zou u deze kort aan ons willen voorleggen?  

Belang van participatie 

2. Volgens uw ervaring; wat is het belang van participatie bij ruimtelijke trajecten? 

Onderwerp, het doel en gestelde kaders van het project 

3. Streefde u bij de voorbereiding van de participatie een bepaald doel na? 

4. Wat is voor u de daadwerkelijke reden om participatie uit te voeren?  

5. Hoe ervaart u het doel van participatie? 

6. Kunt u in het proces duidelijk maken welke kaders van de gemeente zijn en welke kaders van 

u als de projectontwikkelaar zijn?  

Volledige stakeholder analyse  

7. Is van te voren een volledige stakeholderanalyse uitgevoerd?  

Rol stakeholders  

8. Wat was uw rol en bijdrage aan het participatieproces? 

9. Hoe heeft u de rol van burgers in dit proces ervaren?  

Betrokken stakeholders en opkomst 

10. Hebben alle stakeholders uit de stakeholderanalyse hun rol gekregen en genomen?  

11. Heeft u gevraagd om ondersteuning en zo ja, is deze verleend? Hoe ging dit?  

Versnelling door participatie 

12. Heeft het participatietraject tijdwinst opgeleverd? 

Nut van de participatie 

13. Wat is de bijdrage van participatie aan ruimtelijke processen geweest  


