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In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking en gemeenten door heel 
Nederland nemen onderhand serieuze stappen ter voorbereiding. Dat is maar 
goed ook, want het gaat om de grootste wetswijziging in Nederland sinds 170 
jaar. De wijziging houdt kortweg in dat er minder algemene regels komen en 
gemeenten zelf meer vorm kunnen geven aan de richtlijnen. Dat moet het 
vertrouwen tussen bestuurders en inwoners vergroten, waardoor participatie 
een belangrijke pijler is binnen de wet. Participatie speelt een sleutelrol in de 
6 verschillende ‘kerninstrumenten’ van de Omgevingswet.
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Het meest omvattende instrument is de omgevingsvisie: dit is een combinatie 
van de voormalige gebiedsdekkende structuurvisie, verkeers- en
vervoerplannen en milieubeleidsplannen. De visie moet geformuleerd worden 
middels burgerparticipatie en zo wordt tevens draagvlak gecreëerd onder de 
inwoners. Daarnaast krijgen gemeente ook motiveringsplicht: er moet worden 
aangegeven hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn 
betrokken bij de voorbereiding van de omgevingsvisie en wat de resultaten 
daarvan zijn. 

Maar hoe geef je als gemeente vorm aan deze burgerparticipatie? Omdat de 
Omgevingswet geen antwoord biedt op deze prangende vraag is het voor 
gemeenten niet duidelijk hoe ze hun bewoners kunnen betrekken.
 
Het terugkerende antwoord is dat de invulling maatwerk is.
De wettelijke richtlijnen blijven hierover dus vaag, maar gelukkig biedt 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl meerdere hulpbronnen om deze processen 
op te starten. Desondanks blijven gemeenten veel vrijheid behouden, wat 
vooral gemeenten met een klein team kan afschrikken. 
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De hamvraag is:  Wat willen we bereiken en welke vorm van participatie past 
hierbij het best?

Deze gids biedt daarom een overzichtelijk stappenplan voor gemeenten 
op weg in de transitiefase. Hoe ga je concreet van start met het opzetten 
van participatieprojecten in het kader van de omgevingsvisie? En welke 
keuzes moeten intern gemaakt worden? Je vindt onze antwoorden hier.

Bron: ‘Handreiking 

Bewonersparticipatie bij de 

inrichting van een gezonde 

leefomgeving’ 

(2016) - Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Millieu 

www.rivm.nl/handreiking-

bewonersparticipatie-bij-inrichting-

van-gezonde-leefomgeving

Representativiteit Deelnemers zijn representatief voor belaste of 
belanghebbende bewoners

Onafhankelijkheid

Participatie vindt zo vroeg mogelijk plaats dat het zinvol is 
en resultaten gebruikt kunnen worden

Beschikbaarheid 
middelen

Vroeg in het proces

Invloed

Transparantie

Heldere omschrijving
participatie

Gestructureerde besluit-
vormingsprocedure

Kosten effectiviteit

Het participatieproces is onhafhankelijk en onpartijdig

De participatie heeft aanwijsbaar effect op het 
programma, project, beleid of besluitvorming.

Proces is transparant voor deelnemers en voor bewoners 
die niet deelnemen maar wel belanghebbend zijn

Relevante informatie, toegang tot experts, tijd en 
materialen zijn voor iedereen beschikbaar

De aard, omvang, reikwijdte en verwachte uitkomst van 
de participatie is helder beschreven

Er wordt duidelijk hoe tot een besluit is gekomen, wat de 
onderbouwing is en in welke mate dit ondersteund wordt

De tijdsduur en kosten van de participatieprocedure zijn 
in belans met wat de participatie oplevert.

https://www.rivm.nl/documenten/handreiking-bewonersparticipatie-bij-inrichting-van-gezonde-leefomgeving
https://www.rivm.nl/documenten/handreiking-bewonersparticipatie-bij-inrichting-van-gezonde-leefomgeving
https://www.rivm.nl/documenten/handreiking-bewonersparticipatie-bij-inrichting-van-gezonde-leefomgeving
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In deze stappen nemen we je mee door belangrijke aspecten van een 
participatieproces om zo houvast te bieden tijdens het concretiseren van 
jouw omgevingsvisie. 

 stappen op weg naar een
geslaagd participatieproces
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Start eenvoudig1
De brede reikwijdte van de omgevingsvisie betekent niet dat alle onderwerpen 
die hier binnen vallen tot in detail uitgewerkt moeten worden. Logischerwijs zijn 
bepaalde thema’s van groter belang in de ene gemeente ten opzichte van een 
andere gemeente. Wat wordt aangekaart heeft directe impact op de 
vervolgkeuzes: welke belanghebbende er betrokken moeten worden, welke 
mate van participatie constructief is en wanneer in het proces de participatie 
moet plaatsvinden.  

Participatie is dus niet alleen maatwerk per gemeente, maar ook per 
project. Begin met een concrete focus wat je binnen dit eerste project 
wilt bereiken, voordat je verdere stappen onderneemt. Stel jezelf hier de 
vraag: wat voor project is geschikt? Ons geheim: begin klein. Zorg eerst 
dat je je inwoners bereikt met een toegankelijk proces wat een kleine 
(maar tastbare) verandering teweeg brengt. 

Onze ervaring leert dat concrete projecten rondom mobiliteit gemiddeld een 
hoge participatiegraad hebben. Een andere mogelijke, kleinschalig, project om 
mee te starten is bijvoorbeeld het aanleggen van groen in een wijk. 
 
Ben je als gemeente wel bewust van het wezenlijke onderscheid tussen 
burgers betrekken bij een probleem of een oplossing. Wanneer je drie 
uitgewerkte opties op tafel legt, krijg je een ander proces dan wanneer je samen 
met burgers aan de tekentafel gaat zitten. 



Agenda 
zetten

Deliberatie

Explore problems Define solutions

Beslissen

Bij een allereerste project, is het mogelijk realistischer om inwoners mee te 
nemen vanaf de deliberatie fase: verken samen het probleem en werk naar 
mogelijke oplossingen toe. Is dit project succesvol en is er meer duidelijkheid 
over de bijbehorende processen? Dan kan je daarna bewoners gaan betrekken 
bij het bepalen van de agenda, het besluit of zelfs de implementatie, 
bijvoorbeeld door het stimuleren van burgerinitiatieven1. 

 

De vuistregel, zoals vermeld in de criteria voor effectieve burgerparticipatie, is 
dat bewoners betrekken vaak het meest effectief is aan het begin van een 
traject. Dit voorkomt dat je er een later stadium nieuwe bezwaren of juist 
oplossingen boven komen drijven en waardoor het proces mogelijk vertraging 
op loopt. 

Een terugkerend thema in veel Nederlandse gemeente op dit moment de 
energietransitie, aangezien woonwijken tegen 2050 aardgasvrij moeten zijn. 

Dit is een complex onderwerp waar mogelijk niet iedere bewoner direct 
een antwoord op heeft, maar om tot een goede oplossing te komen is het 
wel van belang om de zorgen van burgers mee te nemen. Door bewoners 
vroegtijdig te betrekken, kom je erachter waar zij het meest van wakker 
liggen: gaat het om de kosten, duurzaamheid of vooral een gemakkelijke 
overgang binnenshuis? 
 

7

Inspiratie: de Energietransitie

Implementatie

6
1. Een artikel over het stimuleren van burgerinitiatieven: citizenlab.co/burgerinitiatieven-kan-lokaal-bestuur-ondersteunen/

https://www.citizenlab.co/blog/burgerparticipatie-en/burgerinitiatieven-in-nederland-hoe-kan-lokaal-bestuur-ondersteunen/?lang=nl&utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
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Besluit wie je betrekt en waarom2
Instinctief betrek je het liefst zo veel mogelijk burgers… maar er is meer van 
waarde dan enkel aantallen wanneer je spreekt over kwalitatieve participatie. 
Inclusiviteit, representativiteit en mate van belang spelen een rol om goede 
inspraak te krijgen voor de omgevingsvisie.
 
Het is goed denkbaar om je binnen het proces toe te spitsen op specifieke 
doelgroepen die (extra) belang hebben bij wat er besproken wordt. Breng dit 
wel van tevoren duidelijk in kaart en wees zo transparant mogelijk om de 
verwachtingen van alle partijen tegemoet te komen. 

Raakt het thema van je project de hele gemeente? Dan spelen 
representativiteit en inclusiviteit een grote rol. Adresseer duidelijk de 
verwachtingen: moet het een afspiegeling van de samenleving zijn? Wat zijn de 
gevolgen voor de participatie als dit niet zo is? Kom je er tijdens het proces 
achter dat het onevenredig verdeeld is, kan je altijd bijsturen door de missende 
stemmen in een latere fase aan tafel uit te nodigen.

Is het niet haalbaar (of schaalbaar) om vanaf het eerste moment met alle partijen 
aan de tekentafel te zitten? Zorg er in dat geval voor dat andere bewoners 
gelijktijdig geïnformeerd worden over het proces en dat gemaakte plannen, 
bijvoorbeeld door middel van (online) flitspeilingen2, bij meer inwoners worden 
getoetst. 

2. Een artikel over het opzetten van flitspeilingen: www.frankwatching.com/flitspeiling-enquete-gemeenten/

https://www.frankwatching.com/archive/2019/07/03/flitspeiling-enquete-inwoners-gemeenten/


Beleidsmaker: deze hoeft niet actief betrokken te zijn maar in elk geval op 
de hoogte - ook om te zorgen dat resultaten worden vertaald naar beleid

Projectmanager: voor het overzicht over het gehele proces.

Projectmoderator: iemand met een meer uitvoerende rol: organiseert het 
proces en bijvoorbeeld offline bijeenkomsten en online beheer van het 
project.

Communicatiemanager: dit is niet alleen van belang voor de lancering van 
een project maar ook voor heldere terugkoppelingen tijdens het proces. 
Het zorgt er ook voor dat de afdeling kan refereren naar het proces.

IT manager: als een (deel van) je participatie online plaatsvindt, moet er 
iemand kennis hebben over de technische processen.

 

3. Een kader om participatieprojecten intern te organiseren: www.citizenlab.co/ebooks/e-participatiecanvas 8

Wanneer je als gemeente nog weinig ervaring hebt met burgerparticipatie, kan 
de implementatie hiervan intern voor wat onwennigheid zorgen. Zeker bij een 
klein team is het mogelijk dat participatie een extra taak wordt op een agenda 
die al vol zit. Maak intern dus duidelijke afspraken over de prioriteiten, 
besluitvormingsprocedure en de verslaglegging voordat je het 
participatietraject in gaat. 

Wie gaat zich over wat ontfermen? De mogelijkheden verschillen hier natuurlijk 
enorm per gemeente en ook hier geldt dus zeker dat het interne proces 
maatwerk is. Normaliter behoren in een participatieteam in elk geval de 
volgende rollen vertegenwoordigd te zijn:

 

Structureer het interne proces3

https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/het-e-participatiecanvas?utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
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Overweeg de verschillende
vormen van participatie

4
De vraag blijft natuurlijk op welke manier je de belanghebbenden laat 
participeren. De participatieladder blijft een handig geheugensteuntje om mee 
te nemen in deze overweging: wil je burgers enkel informeren en consulteren, of 
echt laten coproduceren en meebeslissen? 

 

Informatie

Consultatie

Co-productie

Co-creatieMate van invloed

Wanneer je mensen benadert, kan dit via bijvoorbeeld via een (flits)peiling, 
survey, burgerbegroting4 of het verzamelen van ideeën5.

Veel van deze methoden zijn zowel online of offline te implementeren. Het 
voordeel van online participatie6 is vaak een groter bereik en meer inclusie7. 
Via de website van je gemeente of via een speciaal participatieplatform, betrek 
je ook de inwoners die enkel in de gelegenheid zijn (of bereid zijn) om te 
participeren tijdens een eigen gekozen moment. Denk bijvoorbeeld aan 
werkende ouders of jongeren. 

4. Een handleiding  voor het opzetten van een burgerbegroting: citizenlab.co/ebooks/burgerbegroting

5. Een overzicht van verschillende participatiemethoden: citizenlab.co/blog/participatiemethode/

.6. Een uitgebreide handleiding voor digitale participatie:  citizenlab.co/ebooks/digitale-democratie

7. Een gids over inclusie in digitale projecten: citizenlab.co/ebooks/inclusie-in-e-democratie

4. Een handleiding  voor het opzetten van een burgerbegroting: citizenlab.co/ebooks/burgerbegroting

5. Een overzicht van verschillende participatiemethoden: citizenlab.co/blog/participatiemethode/

.6. Een uitgebreide handleiding voor digitale participatie:  citizenlab.co/ebooks/digitale-democratie

7. Een gids over inclusie in digitale projecten: citizenlab.co/ebooks/inclusie-in-e-democratie

https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/een-inleiding-tot-burgerbegroting?utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/hoe-kies-je-de-juiste-participatiemethode/?lang=nl&amp&utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/handleiding-digitale-democratie?utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/inclusie-in-e-democratie
https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/een-inleiding-tot-burgerbegroting?utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/hoe-kies-je-de-juiste-participatiemethode/?lang=nl&amp&utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/handleiding-digitale-democratie?utm_source=other&utm_medium=owned&utm_campaign=omgewingswet_guide
https://www.citizenlab.co/ebooks-nl/inclusie-in-e-democratie
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Naast buurtbijeenkomsten of enquêtes 
op straat, zijn er ook andere creatieve 
offline manieren te bedenken om 
inwoners te betrekken bij de 
omgevingsvisie - zoals deze flitspeiling 
door de provincie Noord-Brabant

 

De vuistregel: combineer online en offline 
om zoveel mogelijk burgers te bereiken. 
Niet elke fase hoeft zowel online als offline 
plaats te vinden, maar zorg ervoor dat de 
uitkomst van de offline participatie wel 
online verschijnt - en vice versa. 

 Inspiratie: Right to Challenge

Door de Omgevingswet zal het belang van burgerinitiatieven in de 
samenleving de komende jaren gaan toenemen, omdat ‘ruimte voor 
initiatief’ nu een belangrijke pijler is. Dit weerklinkt ook in het steeds vaker 
toegepaste Right to Challenge, waar bewoners taken van de gemeente 
overnemen wanneer ze denken dat ze het anders, beter of goedkoper 
kan. Wees niet bang om als gemeente deze geëngageerde inwoners te 
benutten. In elk geval is het goed om intern te bespreken of je burgers 
gebruik wil laten maken van dit recht en hoe je het dan vorm geeft.

 



Een complicatie die geregeld voorbij komt in gemeenten is dat verschillende 
afdelingen binnen de gemeente een eigen participatietraject uitzetten. 
Inwoners krijgen hierdoor meermaals enquêtes, van verschillende kanten, 
aangeboden in een kort tijdsbestek. 

 

Participatieprojecten hebben nogal wat om handen: je moet naar burgers 
communiceren maar ook intern duidelijke afspraken hebben hoe of wat de 
volgende stappen zijn. Zeker bij de eerste projecten kan het hooghouden van 
alle ballen lastig zijn. Hoe houd je overzicht over het proces? Wie doet wat? 
Wanneer en hoe geef je een terugkoppeling aan inwoners? En hoe weten 
inwoners waar ze aan toe zijn?

Een duidelijke en zichtbare projecttijdlijn zorgt voor alle partijen voor een 
overzichtelijk proces. Geef hierin aan wat er in welke fase gebeurt en tot 
wanneer deze fase loopt. Een fase mag prima geruime tijd in beslag nemen, 
maar zorg dat inwoners altijd kunnen vinden wanneer er een update komt en zo 
op de hoogte blijven van het proces. Deze tijdlijn kan bijvoorbeeld 
gecommuniceerd worden via de website of het participatieplatform van de 
gemeente.
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Probeer je participatie dus 
gemeentebreed te centraliseren en 
laat ook aan andere afdelingen weten 
wat de kanalen zijn om burgers te 
betrekken.

 

Centraliseer het proces5
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Inspiratie: de gemeente Texel

De gemeente Texel pakt participatie voor de omgevingsvisie aan via een 
online platform. Door meerdere lopende on- en offline 
participatieprojecten voor de omgevingsvisie hier te centraliseren, heeft 
Texel zo een duidelijk extern overzicht voor burgers en hoe ze kunnen 
participeren. De technologie van een participatieplatform kan ook 
ondersteunen bij de interne processen wanneer taken en projecten 
kunnen worden toegewezen aan teamleden. Deze centralisatie draagt bij 
aan een overzichtelijker proces voor alle partijen ook op de langere 
termijn. 

 

6 Werk lokaal en schaal
Bij de omgevingsvisie is het van belang om op lokaal niveau te werken: dat kan 
gebeuren op gemeentelijk niveau, maar het is wenselijk om nog lokaler te 
beginnen, bijvoorbeeld in de wijk, de buurt of de kernen van een gefuseerde 
gemeente. Klein beginnen refereert dus niet enkel aan de grootte van de vraag 
die je inwoners voorlegt, maar ook aan het project zelf. 

 



Inwoners kunnen verschillend reageren op verschillende methoden: de 
een is graag creatief en krijgt energie van een eigen idee in brengen, de 
ander vind het fijner om passief te participeren door ‘op de achtergrond’ 
te stemmen of aan een enquête mee te doen. Met een aantal maanden 
krijg je de tijd om te ontdekken hoe jouw bewoners graag participeren en 
gun je jezelf de genoeg tijd om die processen te beheersen. 

 

Start met een enkele pilot in een buurt of wijk. Idealiter loopt deze pilot voor 
een wat langere periode van minimaal 8 maanden. Het feit dat je ook een pilot 
wat tijd wilt geven heeft twee belangrijke redenen:

 

Op basis van wat blijkt te werken (en wat niet) in de ene buurt, kan je een project 
dan gemakkelijk schalen naar andere buurten of wijken. Dit is dus het perfecte 
moment om met een pilot te starten, zodat je in 2021 deze geslaagde projecten 
kan gaan schalen.

 

Werk je via een online platform? 
Door middel van technologie is het vaak mogelijk inwoners in te delen in 
zogenaamde ‘smart groups’. Zo kan je online selecteren welke wijk bij het 
participatietraject wordt betrokken of een kenmerk kiezen waarop de 
inwoners worden gefilterd. Wil je bijvoorbeeld een fietspad aanleggen en 
hiervoor alleen de inspraak van inwoners die dagelijks op de fiets zitten? 
Wanneer dit criterium bij de registratie wordt gevraagd, kan het platform 
voor een het participatieproject enkel de relevante inwoners toegang geven 
tot de vraag. 

 

De gemeente krijgt zo ook voldoende tijd om het proces te 
communiceren naar de bewoners. Soms heeft een project een kickstart 
met behulp van een goede lancering, maar vaak is er pas na enkele 
maanden een cumulatieve stijging in de bekendheid en betrokkenheid 
van burgers. Dit gaat vaak via mond-op-mondreclame, vooral in kleinere 
gemeenten. 
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7 Creeër vertrouwen door
transparante communicatie

Zelfs als je met een kleinschalige pilot start, wil je dat inwoners in een volgend 
traject, of zelfs voor een ander kerninstrument binnen de Omgevingswet, 
opnieuw bereid zijn om te participeren. Hierbij zijn in elk geval drie richtlijnen 
van essentieel belang: 

 

Geef (tussentijdse) updates: soms duurt het lang voordat er tastbare 
resultaten zijn. Dat geeft niet, maar communiceer dan de tussentijdse 
conclusies die er al wel zijn. Deze tijdige terugkoppelingen zijn van 
onschatbare waarde wanneer je inwoners wil binden aan het proces. 

Wees duidelijk: manage de verwachtingen van alle betrokkenen. Zorg dat 
alle bewoners(groepen) of andere stakeholders van tevoren goed op de 
hoogte zijn van wat er mogelijk is, wat er van hen verwacht wordt en 
wanneer er een beslissing gaat zijn. Dit voorkomt dat inwoners 
teleurgesteld worden. 

Weet dat je ‘nee’ mag zeggen: input vragen betekent niet dat deze 
klakkeloos overgenomen hoeft te worden. Je moet als gemeente zeker 
bereid zijn om flexibel te zijn binnen participatietraject te staan, anders is 
het verspilde tijd en moeite. De uitkomst is vrijwel nooit wat je had 
verwacht of zelf had bedacht - en dat is nou juist het hele punt. Wanneer 
ideeën echt niet haalbaar zijn of niet binnen het beleid passen, 
communiceer dit dan eerlijk. De gemeente moet motiveren hoe de 
omgevingsvisie tot stand is gekomen en welke rol participatie daarin heeft 
gehad, maar heeft nog steeds de controle om het proces (en het 
resulterende beleid) in goede banen te leiden. 

 



Veel van de criteria voor effectieve bewonersparticipatie dragen bij 
aan de motiveringsplicht: transparantie, beschikbaarheid van middelen, 
heldere omschrijving participatie en een gestructureerde 
besluitvormingsprocedure zorgen er allemaal voor dat het motiveren 
van de omgevingsvisie gemakkelijker wordt.

Door duidelijk en tussentijds te communiceren betrek je burgers beter 
bij het proces maar het zorgt er ook voor dat ze terug kunnen vinden 
hoe het zit. Nu in de wet is opgenomen dat deze informatie 
beschikbaar behoort te zijn, kan je hier als gemeente het beste vanaf 
het begin van een participatietraject mee beginnen!
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Inspiratie: de motiveringsplicht

Demo aanvragen

Van start met digitale participatie
voor de omgevingsvisie?
Onze experts zijn altijd bereikbaar om de mogelijkheden te bespreken en om 
het participatieplatform in actie te laten zien. 

 

https://www.citizenlab.co/nl/demo-aanvragen


Ga van start met burgerparticipatie in jouw 
stad of gemeente!

www.citizenlab.co
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