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Waarom dit onderzoek?

Participatie, hoe doe je dat goed?

Het samenspel tussen gemeenten en inwoners is in beweging. De stem van de participerende burger groeit 
en gemeente en inwoners slaan steeds vaker de handen inéén om vraagstukken in de leefomgeving – groot 
en klein- op te lossen. Een trend die de komende jaren alleen maar zal groeien. Met de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet is de tijd dat de overheid het alleenrecht had op de ruimtelijke ordening namelijk voorbij. 
Het betrekken van inwoners bij een project of initiatief in de leefomgeving wordt verplicht. Ook biedt de 
Omgevingswet meer ruimte voor inwonersinitiatieven. Hoe gemeenten de nieuwe samenwerking met inwoners 
vorm moeten geven, is aan de gemeenten zelf. 

Geslaagde participatie levert voordelen op voor de gemeente: het kan het draagvlak voor beleid vergroten en 
het kan bijdragen aan de kwaliteit van beleidsplannen doordat bredere informatiebronnen en perspectieven 
zijn meegenomen. Participatie die niet op een goede manier verloopt, kan juist leiden tot een vermindering van 
vertrouwen in de gemeente. 1 

Aan gemeenten de taak om burgerparticipatie in goede banen te leiden. Veel gemeenten zijn momenteel bezig 
om hun visie op het samenwerken met ‘buiten’ opnieuw vorm te geven. Bijvoorbeeld door de ambitie uit te 
spreken een ‘netwerkende overheid’ te willen zijn, die op gelijkwaardige wijze inwoners en andere stakeholders 
wil betrekken bij de vorming, uitvoering en evaluatie van beleid. Zij zetten stappen door concreet vast te leggen 
hoe te handelen ‘in de geest van de Omgevingswet’. 

Burgerparticipatie functioneert het beste bij een wendbare, flexibele en meedenkende overheid, die daar 
waar het kan minder zelf doet en meer loslaat. Een netwerkende overheid die daadwerkelijk van buiten naar 
binnen werkt – en niet andersom. Ook functioneert burgerparticipatie het beste wanneer deze inclusief is. Dit 
betekent dat de gemeente in staat is (of in ieder geval haar uiterste best doet) om een brede groep inwoners 
te betrekken. En dus niet alleen het geijkte clubje inwoners dat de weg naar het gemeentehuis prima weet te 
vinden. De inspanning en inbreng van deze ‘usual suspects’ verdient uiteraard waardering, maar de zorgen en 
vragen van de zogenoemde ‘un-usual suspects’ verdienen ook een plek in participatieprocessen. Zij zijn immers 
ook onderdeel van de participatiesamenleving.

Het vinden van de juiste houding en werkwijze kan echter een uitdaging zijn. Wat vraagt dit van de rolinneming 
van raad, college en organisatie? Welke rol heeft de raad als burgers steeds vaker (vroegtijdig) participeren 
tijdens het beleidsproces (en daarin niet alleen geraadpleegd worden, maar ook mogen meepraten) – en wat 
doet dat met de participatie tijdens het politieke proces?

Kortom: hoe burgerparticipatie vormgegeven kan worden en wat daarbij de rol van de gemeente is, is de 
komende tijd een belangrijke opgave waar elke gemeente invulling aan moet geven. Dit onderzoek richt zich 
op die opgave.

Onderzoek naar participatie 
en de Omgevingswet
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Dit DoeMee-onderzoek is een evaluerend en toekomstgericht onderzoek, waarbij we op basis van het huidige 
beleid en de werkwijze van de gemeente handvatten aandragen voor de verdere vormgeving van participatie 
richting de invoering van de Omgevingswet. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de voorwaarden 
voor een goed participatieproces in de gemeente aanwezig zijn bij projecten in de fysieke leefomgeving, 
en handvatten te bieden om deze voorwaarden te verbeteren. De bevindingen worden betrokken op de 
Omgevingswet. 

Doelstelling: Terugkijken om stappen vooruit te kunnen maken

Deelvragen

Centrale vraag 

Op welke manier geeft de gemeente uitvoering aan burgerparticipatie en welke lessen 
zijn te trekken voor de toekomst, met het oog op de invoering van de Omgevingswet?

1. Welke (beleids)doelstellingen heeft de gemeente vastgesteld ten aanzien van participatie, qua inhoud én 
proces, binnen het fysieke domein? 

2. Wat zijn de spelregels, rollen en verantwoordelijkheden die de gemeente hanteert voor participatieprocessen?

3. Op welke manier geeft de gemeente uitvoering aan de participatie van burgers in de vormgeving, uitvoering 
en evaluatie van beleid?

4. In hoeverre worden inhoudelijke en procesdoelen gehaald op het gebied van burgerparticipatie?

5. Wat zijn ervaren knelpunten in de uitvoering van participatieprocessen en wat gaat er goed?

6. Wat zijn wensen, verwachtingen en ambities voor de toekomst van de gemeente op het gebied van 
participatie?

7. Waar staat de gemeente in het voorwerk van de implementatie van de Omgevingswet ten aanzien van 
participatie?

8. Hoe vervult de raad zijn rol op dit moment als het gaat om participatie en hoe zou die rol er, mede gezien de 
komst van de nieuwe Omgevingswet, in de toekomst uit moeten zien?
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Participatie en burgerinitiatieven spelen een steeds grotere rol in beleidsvorming en uitvoering. Van 
gemeenten wordt steeds meer verwacht dat zij een faciliterende in plaats van sturende rol op zich nemen in 
participatietrajecten. Naast burgerparticipatie (de gemeente wil iets en betrekt inwoners daarbij) ontstaan er 
vormen van overheidsparticipatie (inwoners hebben een initiatief en betrekken de gemeente daarbij). 

Met de nadering van de invoering van de Omgevingswet in 2022, zal deze trend verder worden versterkt. 
Eén van de belangrijkste doelen van de Omgevingswet is het bieden van meer ruimte aan initiatieven uit de 
samenleving. De Omgevingswet daagt gemeenten uit om de samenwerking met inwoners en organisaties 
vorm te geven, zodat de keuzes voor de leefomgeving vooral gezamenlijk gemaakt worden, met maatwerk 
waar mogelijk. 

Hoewel burgerparticipatie bij de meeste gemeenten goed op het netvlies staat, zijn veel gemeenten nog aan 
het zoeken naar een passende wijze van het ondersteunen van burgerinitiatieven en activeren van bewoners. 
Het is voor gemeenten ook niet zo gemakkelijk om grip te krijgen op het veranderende samenspel tussen 
gemeente en gemeenschap, waarin de samenleving steeds meer initiatief neemt. Het vraagt om een andere 
manier van handelen, een open en neutrale houding, duidelijke verantwoording en goede communicatie 
vanuit de gemeente. 

De toename van participatietrajecten heeft invloed op de rollen van college en raad. Voor het college 
geldt dat overheidsparticipatie en zelfsturing minder voorspelbaar zijn dan een door het college geïnitieerd 
participatietraject. Dit betekent voor het college - en de ambtelijke organisatie - dat een flexibelere opstelling 
en een rolverdeling nodig zijn (soms meedenken, soms coproduceren, soms wel de regie pakken). Voor de raad 
geldt dat bij overheidsparticipatie en zelfsturing de mogelijkheid bestaat dat de wensen en handelingen van 
burgers afwijken van beleidskaders. Om grip te houden als raad op participatieprocessen, zal kaderstelling 
zich daarom mogelijk meer moeten richten op het proces in plaats van op de inhoud. 
De rollen van raad, college en samenleving zullen met de komst van de Omgevingswet nog verder veranderen. 
Gemeenten mogen zelf bepalen hoe participatie wordt vormgegeven in projecten die onder de Omgevingswet 
vallen. Zo kunnen gemeenten een participatieaanpak op maat ontwikkelen, die past bij de bestaande identiteit 
van de samenleving. De rol van de gemeente zal verder verschuiven van uitvoerende partij naar ondersteunend 
aan initiatieven van inwoners. De raad moet meer op hoofdlijnen en kaderstellend aan de slag, het college 
neemt meer tijd voor de dialoog met de samenleving. De raad moet nadenken over verschillende vragen; mag 
het college onderdelen van de omgevingsvisie straks zelfstandig uitwerken? Welke toetsingscriteria hanteert de 
raad en waarop zijn deze gebaseerd? 

Onze kijk op participatie en de 
Omgevingswet
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

Gemeenten zijn nog op zoek naar passende wijze om burgerinitiatieven te ondersteunen

Nieuwe rollen college en raad


