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Voorwoord  

Voor u ligt mijn bachelorthesis. Met het opstellen van de bachelorthesis rond ik mijn pre-master af, 

zodat gestart kan worden met de master Spatial Planning.  

 

In de bachelorthesis doe ik onderzoek naar de inrichting van het burgerparticipatieproces bij het 

opstellen van een omgevingsvisie. Tijdens verschillende stages gedurende mijn HBO opleiding 

Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Utrecht kwam ik erachter dat de komst van 

de Omgevingswet in 2019 een grote impact zal hebben op de ruimtelijke ordening. Zodoende leek 

mij dit een belangrijk en actueel onderwerp om nader onderzoek naar te doen.  

 

In dit onderzoek worden de omgevingsvisies van de gemeente Deventer en de gemeente Tilburg 

behandeld. Graag wil ik op deze plek de verschillende respondenten bedanken. Daarnaast gaat mijn 

dank uit naar mijn begeleider Peter van de Laak. Zijn feedback heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan mijn onderzoek.  

 

Ik wens u veel leesplezier!  

 

 

 

Sjoerd van de Grootevheen  

 

Nijmegen, juni 2017 
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Samenvatting 

Naar verwachting zal in 2019 de Omgevingswet in werking treden. Deze nieuwe wet bundelt 26 

bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving (Rijksoverheid, 2016). De Omgevingswet richt zich 

op de gehele fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de 

fysieke leefomgeving. De veranderingen door de komst van de Omgevingswet zijn samen te vatten in 

zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het plan of programma, algemene rijksregels, decentrale 

regels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit (Lodewijck Groep, 2015). De omgevingsvisie is 

één van deze kerninstrumenten. Elke gemeente wordt door de komst van de Omgevingswet 

verplicht om één omgevingsvisie vast te stellen voor het gehele grondgebied (Buitelaar, 2015). Dit 

instrument kan gezien worden als de opvolger van de structuurvisie. Een belangrijk verschil is dat de 

structuurvisie over het algemeen alleen een ruimtelijke component bevat, terwijl een omgevingsvisie 

bestaat uit een samenhang tussen een ruimtelijke, economische en sociale component (Tonnaer, 

z.d.). Het doel van de omgevingsvisie is om een integrale langetermijnvisie op te stellen waarin 

noodzakelijke en wenselijke ontwikkelingen worden vormgegeven (Iserief, z.d.).  

 

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie staat het gemeenten vrij om het participatieproces in te 

richten naar eigen inzicht (Kompier & Bogaerds, 2016). Dit betekent dat een gemeente er 

bijvoorbeeld voor kan kiezen om helemaal blanco naar de burger toe te stappen en de burgers de 

inhoud van de omgevingsvisie te laten bepalen. Het tegenovergestelde is om eerst de omgevingsvisie 

in hoofdlijnen op te stellen en vervolgens naar de burgers toe te stappen om deze te toetsen aan de 

mening van de burger. Verschillende gemeenten zijn al begonnen met het opstellen van een 

omgevingsvisie via een pilot. Dit roept onder andere de vraag op hoe burgerparticipatie optimaal 

ingericht kan worden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016).  

 

De gemeente Tilburg en de gemeente Deventer zijn voorbeelden van gemeenten die al gestart zijn 

met de implementatie van de Omgevingswet. De gemeente Tilburg heeft in 2015 al een 

omgevingsvisie vastgesteld, met de status van een structuurvisie, waarbij in een vroeg stadium een 

burgerparticipatieproces heeft plaatsgevonden. De gemeente Deventer is gestart met het opstellen 

van het omgevingsplan (via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) en een omgevingsvisie. 

De basis voor de omgevingsvisie van de gemeente Deventer wordt gevormd door bestaande 

beleidsstukken. Hierbij hebben al verschillende afzonderlijke burgerparticipatieprocessen 

plaatsgevonden. Kortom, twee gemeenten met een eigen kijk op burgerparticipatie bij het opstellen 

van de omgevingsvisie. Zodoende vormen deze twee gemeenten de cases in dit onderzoek. De 

onduidelijkheden bij andere gemeenten over het participatieproces en de manier van werken van de 

gemeente Tilburg en de gemeente Deventer heeft geleid tot de volgende doelstelling:  

 

“De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen over de inrichting van het 

participatieproces omtrent het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, door middel van een 

casestudy over de gemeenten Tilburg en Deventer.” 

 

Om de geformuleerde doelstelling te kunnen behalen is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

 

“Op welke manier kan een gemeente het proces van burgerparticipatie optimaal inrichten bij het 

opstellen van een omgevingsvisie kijkend naar de doelen van burgerparticipatie?” 
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Om de doelstelling te behalen en de hoofdvraag te beantwoorden is de collaborative planning 

theorie bestudeerd en vervolgens toegepast. Deze theorie is gericht op het betrekken van burgers bij 

het ruimtelijke planningsproces (Healey, 1997). Volgens Innes & Booher (2004) heeft 

burgerparticipatie vijf doelen: het eerste doel is voor beleidsmakers om erachter te komen wat de 

voorkeuren zijn van burgers, daarnaast verbetert het beslissingen door kennis toe te passen van 

burgers, het creëert draagvlak, er wordt legitimiteit verkregen en tot slot is burgerparticipatie vaak 

wettelijk verplicht (Innes & Booher, 2004). Om de doelen van burgerparticipatie te behalen en 

participatie effectief te laten plaatsvinden, dient er sprake te zijn van dialoog, samenwerking en 

interactie. In collaborative planning worden de verschillende partijen, of dit nou burgers, bedrijven of 

overheidsinstanties zijn, gelijkwaardig behandeld. Tijdens het proces wordt van elkaar geleerd, 

worden conflicten opgelost en kunnen innovaties ontstaan (Connick & Innes, 2003; Healey, 1993, 

1997). Om aan de doelstelling van de collaboratieve planning theorie te voldoen, moet voldaan 

worden aan verschillende randvoorwaarden (Kumar & Paddison, 2000). In dit onderzoek zijn deze 

randvoorwaarden verdeeld in harde en zachte randvoorwaarden. Bij harde randvoorwaarden gaat 

het om bijvoorbeeld interactie, het toepassen van verschillende vormen van kennis en het vormen 

van arena’s door actoren waar interactie plaatsvindt. Bij zachte randvoorwaarden kan gedacht 

worden aan het bereiken van overeenstemming, het hebben van vertrouwen en het in bezit zijn van 

reflecterende en kritische capaciteiten. Deze verschillende randvoorwaarden vormen in dit 

onderzoek de verklarende factoren om burgerparticipatie optimaal te laten plaatsvinden en de 

doelen van burgerparticipatie te behalen.  

 

De hoofdvraag is beantwoord door middel van een kwalitatieve benadering van de data. Hierbij is 

een casestudy uitgevoerd, waarbij de gemeente Deventer en de gemeente Tilburg de cases vormen. 

Er is gekozen om twee cases te behandelen, om zo voldoende resultaten te behalen om de 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Er is hierdoor sprake van een multiple casestudy waarbij het 

onderzoek is gericht op de gehele inrichting van het burgerparticipatieproces, er is zodoende sprake 

van een holistische invalshoek (Yin, 2003). De data van beide cases is verzameld door middel van het 

analyseren van beleidsstukken en het uitvoeren van diepte-interviews.  

 

Case gemeente Deventer: De gemeente Deventer is op dit moment bezig met het opstellen van een 

omgevingsvisie in de geest van de Omgevingswet. Deze omgevingsvisie zal al worden vastgesteld 

voor de komst van de Omgevingswet in 2019. Dit is mogelijk omdat een omgevingsvisie geen 

rechtsgevolgen heeft burgers en ondernemers. Verschillende beleidsstukken vormen de basis voor 

de omgevingsvisie, hiervoor zijn in het verleden al afzonderlijke burgerparticipatietrajecten 

doorlopen. Nadat een integraal stuk is opgesteld, aan de hand van de verschillende beleidsstukken 

en visies, zijn de verschillende stakeholders benaderd. Via een interactief proces gaan zij met elkaar 

in discussie en lezen zij mee met de omgevingsvisie. De stakeholders zullen hun achterban, 

bestaande uit burgers, meenemen. Vervolgens is de concept omgevingsvisie opgesteld, hierna 

worden voor het eerst direct burgers geraadpleegd. De omgevingsvisie wordt opgebouwd uit 

verschillende fysieke deelgebieden. Ook het burgerparticipatieproces zal worden toespitst op deze 

deelgebieden, zodat voor bewoners concreet kan worden gemaakt wat er precies wijzigt en de 

burgerparticipatie plaatsvindt op een prettige locatie voor de deelnemers. Daarnaast zal de 

burgerparticipatie zijn gericht op de mogelijkheden die ontstaan door de vaststelling van de 

omgevingsvisie. Hierbij is sprake van een wederzijds belang. De gemeente wil graag dat er 

initiatieven ontstaan vanuit de samenleving, terwijl burgers er behoefte aan hebben om te weten 

wat voor mogelijkheden er zijn.  
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De omgevingsvisie van Deventer sluit aan op het algemene doel van de omgevingsvisie. Het betreft 

een integrale langetermijnvisie waarin ontwikkelingen worden vormgegeven. Volgens de planning 

van de gemeente zal het burgerparticipatieproces plaatsvinden na de zomer van 2017. Zoals het er 

nu naar uit ziet zal dit burgerparticipatieproces in grote lijnen voldoen aan de algemene doelen van 

burgerparticipatie. Er wordt een balans gezocht tussen harde en zachte randvoorwaarden. Er zal 

interactie plaatsvinden tussen de gemeente en de burgers, er is bewust gekozen om deze interactie 

te laten plaatsvinden in de persoonlijke leefomgeving van burgers, hierdoor wordt er een “arena” 

gevormd waarin interactie kan plaatsvinden. Totale overeenstemming zal er nooit bereikt worden bij 

een abstract instrument als een omgevingsvisie. Wel zal er worden geluisterd naar burgers en 

beschikt de gemeente Deventer over kritische en reflecterende capaciteiten om eventueel zaken 

fundamenteel te wijzigen in de concept omgevingsvisie.  

 

Case gemeente Tilburg: De gemeente Tilburg is in 2013 al gestart met het opstellen van de 

Omgevingsvisie Tilburg 2040. Het betreft eigenlijk een omgevingsvisie met de juridische status van 

een structuurvisie. Deze visie is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Tilburg. Voorafgaand 

aan het opstellen van de omgevingsvisie heeft het traject Toekomst Tilburg 2040 plaatsgevonden, 

tijdens dit traject is de gemeente in gesprek gegaan met verschillende partijen in de stad, zoals 

bedrijven en de universiteit. Vervolgens is men begonnen met de omgevingsvisie. Het 

burgerparticipatieproces heeft in de beginfase van dit traject plaatsgevonden. De gemeenteraad 

wilde graag dat zoveel mogelijk bewoners van Tilburg werden geraadpleegd via verschillende 

creatieve methoden. Dit is gedaan in samenwerking met een extern bureau. Er zijn verschillende 

methoden toegepast van burgerparticipatie, zoals informatiebijeenkomsten, camera-estafettes en 

bliksembezoeken. Hierbij zijn ongeveer 250 bewoners benaderd. Vervolgens zijn de resultaten door 

het externe bureau vastgelegd in een bewonersadvies. Dit bewonersadvies is hierna door de 

gemeente Tilburg gebruikt als bouwsteen voor de omgevingsvisie. Door verschillende methoden van 

burgerparticipatie plaatst te laten vinden op verschillende locaties werden “arena’s” gevormd waar 

interactie kon plaatsvinden tussen de gemeente en de burgers. Op deze manier zijn omstandigheden 

gecreëerd om optimaal te kunnen participeren. Door de resultaten mee te nemen in de 

omgevingsvisie, heeft de gemeente laten zien dat men beschikt over kritische en reflecterende 

capaciteiten. Tijdens het burgerparticipatieproces is de keuze gemaakt door de gemeente om vooral 

informatie op te halen bij de burger, hierbij is in mindere maten gezocht naar het bereiken van 

overeenstemming. Nadat het burgerparticipatieproces was afgerond, heeft de gemeente een 

concept omgevingsvisie opgesteld. Hierin heeft het bewonersadvies een rol gespeeld en komen ook 

punten uit het bewonersadvies tot uiting. Toch heeft het burgerparticipatieproces vooral gediend als 

bevestiging van de ideeën die de gemeente al had.  

 

Door middel van een analyse van de resultaten uit de cases is de hoofdvraag als volgt beantwoord: 

Elke gemeente zal door de komst van de Omgevingswet in 2019 een omgevingsvisie moeten 

vaststellen. Het staat gemeenten vrij om te kiezen hoe zij het burgerparticipatieproces vormgeven. 

Om burgerparticipatie optimaal te laten plaatsvinden dienen burgers vanaf het begin mee te worden 

genomen in het proces, zo ontstaat er meer vertrouwen bij de burgers en kan de gemeente erachter 

komen wat er leeft in de samenleving.  

 

Een omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Om burgers al mee te nemen voordat de 

omgevingsvisie wordt opgesteld, dient de gemeente ervoor te zorgen dat deelnemen toegankelijk 

wordt gemaakt. Dit kan door de persoonlijke leefomgeving te betrekken en zaken concreet te 

maken. Deze fase is er vooral op gericht om informatie op te halen, om er zo achter te komen wat er 

leeft in de samenleving en hoe de burgers aankijken tegen de fysieke leefomgeving. Belangrijk hierbij 



VII 
 

is om te zorgen dat iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen aan het proces. Voor de één is het 

voldoende om te weten wat er op straatniveau kan wijzigen, terwijl een ander de behoefte heeft om 

mee te denken op wijkniveau. De methoden van burgerparticipatie moeten er op aangepast zijn dat 

iedereen zijn of haar kennis kan inbrengen. Bij voorkeur vindt de participatie meerdere keren plaats 

in een prettige omgeving voor de deelnemers, bijvoorbeeld in de wijk zelf, waardoor een “arena” 

wordt gevormd waarin interactie optimaal kan plaatsvinden. Uit eerdere ervaringen blijkt dat 

algemene informatiebijeenkomsten op het stadhuis vaak dezelfde mensen trekken. Dit kan worden 

voorkomen door naar de burgers toe te gaan.  

 

In de huidige situatie doen de verschillende actoren vaak op verschillende momenten mee in het 

participatieproces. Burgers worden bijvoorbeeld op een ander moment benadert dan bedrijven en 

organisaties. Hierdoor weten de actoren niet of nauwelijks wat elkaars belangen zijn. Door er naar te 

streven om alle actoren zoveel mogelijk samen in een interactief proces te laten deelnemen, krijgt 

iedereen een beter beeld van wat er allemaal leeft. Vervolgens kan hierover discussie plaatsvinden 

en er naar gestreefd worden om zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken. De gemeente dient 

een keuze te maken in welke mate de verschillende actoren gelijktijdig worden geraadpleegd. Het is 

onmogelijk om alle actoren, waaronder burgers op het zelfde moment te benaderen. Maar er kan 

bijvoorbeeld wel voor worden gekozen om tijdens burgerparticipatie op wijkniveau niet alleen 

burgers, maar ook een aantal partijen uit verschillende sectoren deel te laten nemen.  

 

De resultaten uit de eerste fase van het burgerparticipatieproces worden vervolgens meegenomen in 

de concept omgevingsvisie. Nadat de concept omgevingsvisie is opgesteld is het belangrijk om weer 

naar de burgers toe te gaan en het stuk te toetsen aan de mening van de samenleving en een 

terugkoppeling te laten plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk om concreet in beeld te brengen wat er 

wijzigt. Tijdens deze fase is burgerparticipatie niet alleen gericht op de inhoud van de omgevingsvisie, 

maar ook om burgers te wijzen op de mogelijkheden die er ontstaan door de vaststelling van de 

omgevingsvisie en de komst van de Omgevingswet. Hierbij is sprake van een wederzijds belang. De 

gemeente wil graag ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de fysieke leefomgeving, 

terwijl burgers er behoefte aan hebben om te weten welke mogelijkheden er zijn om met initiatieven 

te komen.  

Aan het einde van het burgerparticipatieproces moet de gemeente laten zien wat er gedaan is met 

de resultaten uit het proces. Op deze manier toont de gemeente aan over reflecterende en kritische 

capaciteiten te beschikken. Daarnaast ontstaat er vertrouwen onder de burgers, wanneer duidelijk 

wordt gemaakt dat burgerparticipatie invloed heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvisie. Het 

gehele proces dient er niet zozeer voor om totale overeenstemming te verkrijgen met de 

samenleving, dit zal niet mogelijk zijn. Het is vooral belangrijk om zoveel mogelijk de omgevingsvisie 

te laten aansluiten op wat er leeft in de samenleving en burgers bewust te maken van de 

mogelijkheden die er ontstaan. Op deze manier kan het burgerparticipatieproces optimaal worden 

ingericht en kunnen de doelen van burgerparticipatie worden behaald. Door een breed pallet aan 

burgers tijdens verschillende fases van het proces te benaderen wordt draagvlak gecreëerd en wordt 

legitimiteit verkregen. De voorkeuren van burgers worden in beeld gebracht, waardoor beslissingen 

worden verbeterd. Belangrijk is om er rekening mee te houden dat de omgevingsvisie een dynamisch 

instrument is, hierdoor zal de omgevingsvisie, wanneer gewenst, telkens gewijzigd kunnen worden. 

Het is belangrijk om telkens burgers hierin mee te blijven nemen, zodat het een omgevingsvisie 

wordt en blijft van de mensen. 

 



VIII 
 

Inhoudsopgave  

1.  Inleiding 1 

1.1 Projectkader 1 

1.2 Doelstelling 3 

1.3 Vraagstelling 3 

1.4 Relevantie 4 

1.5 Onderzoeksmodel 5 

1.6  Leeswijzer 6 

2.  Theoretisch kader en conceptueel model 7 

2.1 Begripsbepaling 7 

2.2 Collaborative planning theorie 12 

2.3  Conceptueel model 14 

3. Methodologie 17 

3.1 Toepassing onderzoeksstrategieën op onderzoek 17 

3.2 Verantwoording cases Tilburg en Deventer 17 

3.3  Dataverzameling 18 

4.  Burgerparticipatie bij gemeenten 22 

4.1  Vormen van burgerparticipatie 22 

4.2 Effecten van burgerparticipatie 24 

4.3 Aanbevelingen burgerparticipatie 25 

4.4 Randvoorwaarden burgerparticipatie 26 

5. Case Deventer 27 

5.1  Omgevingsvisie Deventer 27 

5.2  Inrichting participatieproces Omgevingsvisie Deventer 28 

5.3 Invloed burgerparticipatie Omgevingsvisie Deventer 38 

5.4 Deelconclusie 39 

6.  Case Tilburg 41 

6.1 Omgevingsvisie Tilburg 2040 41 

6.2 Inrichting participatieproces Omgevingsvisie Tilburg 2040 42 

6.3 Invloed burgerparticipatie Omgevingsvisie Tilburg 2040 49 

6.4  Deelconclusie 50 

7.  Conclusie en discussie 52 

7.1 Beantwoording deelvragen 52 

7.2  Beantwoording hoofdvraag 55 

7.3  Kritische reflectie 56 



IX 
 

7.4  Vervolgonderzoek 56 

Literatuurlijst 58 

Bijlage 1:  Beleidsdocumenten 64 

Bijlage 2:  Respondentenlijst 66 

Bijlage 3:  Interviewguides 67 

  



1 
 

1.  Inleiding 

Dit hoofdstuk vormt de inleiding van de bachelorthesis. Allereerst zijn in het projectkader de 

relevante ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp opgenomen. Vervolgens is op basis van 

het projectkader de doelstelling van het onderzoek geformuleerd. Om de doelstelling te kunnen 

behalen zijn een hoofdvraag en meerdere deelvragen opgesteld. Vervolgens is aangeven waarom het 

onderzoek wetenschappelijk en maatschappelijk relevant is. Tot slot is het onderzoeksmodel 

opgenomen.   

 

1.1 Projectkader  

Op dit moment zit de Nederlandse ruimtelijke ordening in een fase van fundamentele verandering, 

zo stellen Ache en Hospers (2016). Met name sinds de komst van de Wro (Wet ruimtelijke ordening) 

in 2008 en de introductie van de Omgevingswet, met als doelen rationaliseren, versnellen en 

decentraliseren (Ache & Hospers, 2016). 

 

Naar verwachting zal in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Op 1 juli 2015 werd door 

een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet, vervolgens werd 

op 22 maart 2016 de Omgevingswet ook door de Eerste Kamer aangenomen. Door de komst van de 

Omgevingswet zal er veel veranderen. Zo worden 26 bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving 

gebundeld in één Omgevingswet (Rijksoverheid, 2016). De Omgevingswet heeft betrekking op de 

fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke 

leefomgeving. In de Omgevingswet wordt het volgende met de fysieke leefomgeving bedoeld: 

“bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel 

erfgoed en werelderfgoed” (artikel 1:2 OW). De veranderingen door de komst van de Omgevingswet 

zijn samen te vatten in de volgende zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het plan of 

programma, algemene rijksregels, decentrale regels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit 

(Lodewijck Groep, 2015). De gebruikers staan centraal in de Omgevingswet, de procedures zullen 

korter zijn en er is meer ruimte om te ondernemen. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor 

burgers een participatiemogelijkheid is aan de voorkant van een beleidsontwikkeling. Doordat er 

minder regels zijn kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Het 

wettelijke kader is hierdoor voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker (Aan de slag OW, 

z.d.).   

  

Voortkomend uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Elke gemeente dient één omgevingsvisie 

voor het gehele grondgebied vast te stellen (Buitelaar, 2015). De omgevingsvisie is een politiek-

bestuurlijk document waarin een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van het beleid voor de 

fysieke leefomgeving wordt gegeven voor de lange termijn. De omgevingsvisie kan gezien worden als 

de opvolger van de structuurvisie. Momenteel is elke gemeente verplicht om één of meerdere 

gebiedsdekkende structuurvisies te hebben (VNG, 2016). Er zijn een aantal belangrijke verschillen 

tussen de structuurvisie en de omgevingsvisie. Allereerst dient elke gemeente na 2019 één 

omgevingsvisie op te stellen, terwijl een gemeente meerdere structuurvisies voor verschillende 

sectorale aspecten kon vaststellen. Daarnaast bestaat de omgevingsvisie uit een samenhang tussen 

een ruimtelijke, economische en sociale component, terwijl een structuurvisie over het algemeen 

alleen een ruimtelijke component bevat. Tot slot moet de omgevingsvisie worden voorbereid via een 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 16.25 OW), 
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dit betekent dat een ieder zienswijzen kan indienen tegen een ontwerp omgevingsvisie (Tonnaer, 

z.d.), terwijl in de Bro (Besluit ruimtelijke ordening) en de Wro geen procedurele eisen worden 

gesteld aan het opstellen van een structuurvisie. Wel dient een gemeente aan te geven hoe burgers 

en maatschappelijke organisaties betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de structuurvisie 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, z.d.). Doordat de Omgevingswet nog niet in werking is 

getreden, zijn er nog geen gemeenten die een officiële omgevingsvisie in de geest van de 

Omgevingswet hebben vastgesteld. Wel zijn er al verschillende gemeenten en provincies aan het 

experimenteren met pilots omgevingsvisies (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016).  

  

Er vindt momenteel een transitie plaats van de klassieke verzorgingsstaat naar een 

participatiesamenleving waarin burgers een actieve bijdrage leveren aan de samenleving (Movisie, 

2015). Ook in de Omgevingswet zal participatie een belangrijk onderdeel worden. Er wordt namelijk 

beoogd burgers in een vroeg stadium te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen (Dieperink, 2016). 

In de Omgevingswet wordt de inrichting van het participatieproces overgelaten aan het bevoegd 

gezag. Zij dienen ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven mede betrokken worden bij de 

vormgeving van de fysieke leefomgeving (Antea Group, 2016). Ondertussen zijn verschillende 

gemeenten begonnen met de voorbereidingen op de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld via een pilot 

omgevingsvisie. De verschillende gemeenten die hier mee bezig zijn lopen tegen vraagstukken aan, 

omdat de Omgevingswet de inrichting van participatie overlaat aan de gemeenten zelf. Het probleem 

is dat gemeenten niet goed weten hoe het participatieproces optimaal ingericht kan worden, waarbij 

onduidelijk is wie wel en wie niet betrokken moeten worden in het proces. Daarnaast is het lastig om 

te bepalen in welke mate het noodzakelijk is dat de participanten daadwerkelijk een representatieve 

afspiegeling vormen van de bevolking van een gemeente (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2016). Tussen de omgevingsvisie en de structuurvisie zitten inhoudelijke en procedurele verschillen. 

Hierdoor zal het participatieproces er bij een omgevingsvisie hoogstwaarschijnlijk anders uit gaan 

zien dan bij de structuurvisie. Dit kan ook zorgen voor onduidelijkheden bij gemeenten. De komst van 

de Omgevingswet, de omgevingsvisie en de toenemende mate van participatie vormen de context 

van dit onderzoek. 

   

De gemeenten Deventer en Tilburg zijn voorbeelden van twee gemeenten, die elk op een eigen 

manier bezig zijn met de voorbereiding op de Omgevingswet. De gemeente Deventer loopt via het 

opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vooruit op het omgevingsplan, hierbij is 

ook een participatietraject ingericht. Een conclusie die hieruit kwam is dat het belangrijk is om aan de 

voorkant van het project al voldoende participatie te laten plaatsvinden (Gebiedsontwikkeling, 2015). 

Daarnaast is de gemeente Deventer ook al gestart met het opstellen van een omgevingsvisie, waarbij 

ook een participatieproces wordt vormgegeven. Om dit proces goed in te richten, wordt onder meer 

samengewerkt met Hogeschool Saxion. Zo is de Praktijkgroep Omgevingswet opgericht waarin 

gewerkt wordt aan vraagstukken omtrent de Omgevingswet, waaronder de inrichting van het 

participatieproces (Saxion, 2015). De gemeente Deventer was begonnen met een gemeentebrede 

structuurvisie. Toen er meer bekend werd over de komst van Omgevingswet, is besloten om een 

omgevingsvisie op te stellen (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke 

communicatie 1 mei 2017). In de omgevingsvisie zullen verschillende sectorale structuurvisies 

worden meegenomen. Ook tijdens het opstellen van deze verschillende visies heeft participatie 

plaatsgevonden (Gemeente Deventer, 2013). Een andere ambitieuze gemeente is Tilburg, die zijn al 

enkele jaren bezig met de implementatie van de Omgevingswet, door onder andere in een vroeg 
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stadium een werkgroep op te richten (Muskee, z.d.). Daarnaast heeft de gemeente Tilburg al een 

omgevingsvisie vastgesteld, dit is een structuurvisie met het karakter van een omgevingsvisie. Hierbij 

is een burgerparticipatieproces vormgegeven (Gemeente Tilburg, 2015). Kortom de gemeente 

Deventer en gemeente Tilburg zijn al enkele jaren bezig met de implementatie van de Omgevingswet 

en hebben al veel gedaan aan de vormgeving van het algehele participatieproces en het 

burgerparticipatieproces. Zodoende vormen deze twee gemeenten de cases in dit onderzoek.  

 

1.2 Doelstelling  

De Nederlandse gemeenten staan voor een belangrijke taak, na 2019 dient elke gemeente een 

omgevingsvisie op te stellen. Het burgerparticipatieproces, waarin burgers worden betrokken bij de 

planvorming, zal een belangrijke onderdeel vormen van het opstellen van deze omgevingsvisie, zo 

blijkt uit het projectkader. Het is daarom belangrijk voor gemeenten om te weten hoe zij dit 

burgerparticipatieproces zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.  

 

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet zijn verschillende gemeenten al aan het 

experimenteren met een omgevingsvisie. Zoals aangeven in het projectkader loopt ook de gemeente 

Tilburg hierop vooruit, zij hebben een omgevingsvisie opgesteld die richting geeft aan de fysieke 

leefomgeving. Ook de gemeente Deventer heeft een start gemaakt aan de omgevingsvisie. Er is 

momenteel meer bekend over implementatie van de Omgevingswet dan toen de gemeente Tilburg 

haar omgevingsvisie vaststelde. Onder meer hierdoor zullen deze twee gemeenten van elkaar 

verschillen op het gebied van burgerparticipatie. Voor andere gemeenten, die bezig zijn met een 

pilot omgevingsvisie, is het lastig om het participatieproces in te richten (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2016). Om hier op in te spelen is de volgende doelstelling voor het 

onderzoek geformuleerd:   

 

“De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen over de inrichting van het 

participatieproces omtrent het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, door middel van een 

casestudy over de gemeenten Tilburg en Deventer.” 

 

1.3 Vraagstelling  
 

Hoofdvraag 

Om de eerder geformuleerde doelstelling te kunnen behalen is de volgende hoofdvraag opgesteld:   

 

“Op welke manier kan een gemeente het proces van burgerparticipatie optimaal inrichten bij het 

opstellen van een omgevingsvisie kijkend naar de doelen van burgerparticipatie?” 

 

Deelvragen 

De onderstaande deelvragen dragen bij aan de beantwoording van de hoofdvraag: 

 Wat houden de Omgevingswet en de hieruit voortkomende omgevingsvisie in en welke eisen 

worden gesteld aan participatie? 

 Wat betekent burgerparticipatie en welke vormen van burgerparticipatie worden momenteel 

toegepast door gemeenten?  
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 Wat zijn de ervaringen van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie bij het opstellen 

van ruimtelijke plannen? 

 Hoe hebben de gemeenten Deventer en Tilburg het burgerparticipatieproces vormgegeven 

tijdens het opstellen van de omgevingsvisie? 

 

Toelichting deelvragen:   

De eerste deelvraag is bedoeld om meer kennis op te doen over de Omgevingswet en de 

omgevingsvisie en welke eisen aan participatie worden gesteld. Dit vormt de basis van het 

onderzoek. Vervolgens dient onderzocht te worden wat burgerparticipatie inhoud. Daarnaast wordt 

in beeld gebracht welke vormen van burgerparticipatie momenteel worden toegepast door 

gemeenten en welke ervaringen zij hiermee hebben. De burgerparticipatieprocessen van de 

gemeente Deventer en de gemeente Tilburg worden in beeld gebracht en geanalyseerd. De 

resultaten hieruit worden gebruikt om de hoofdvraag te beantwoorden.  

 

1.4 Relevantie  

 

Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek richt zich op de inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een 

omgevingsvisie. Over het begrip burgerparticipatie is veel theorie beschikbaar. Deze theorie richt zich 

vooral op de vormen van burgerparticipatie, bijvoorbeeld de participatieladder van Arnstein (1969). 

Tevens worden de doelen van burgerparticipatie beschreven, zoals het verbeteren van beslissingen, 

het verkrijgen van legitimiteit en het creëren van draagvlak (Innes & Booher, 2004). De link met hoe 

de burgerparticipatie daadwerkelijk vorm moet worden gegeven ontbreekt vaak. De collaborative 

planning theorie richt zich wel op de praktijk. Deze theorie kan worden toegepast door overheden. 

De verschillende belanghebbenden worden hierbij betrokken, waarbij de communicatieve 

benadering een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van overheidsbeleid (Healey, 1997). 

Toch vormt de collaborative planning theorie vooral een ideaal beeld, in de praktijk bestaat de kans 

dat er conflicten optreden die niet zijn op te lossen, terwijl de theorie er vanuit gaat dat er door 

middel van dialoog overeenstemming wordt bereikt tussen de verschillende actoren (Innes, 1996). 

Theorie over hoe het burgerparticipatieproces optimaal ingericht kan worden bij visievorming, zoals 

de omgevingsvisie is beperkt.   

 

De Omgevingswet, waarin het opstellen van een omgevingsvisie verplicht wordt is nog niet in 

werking getreden. Het wetenschappelijk onderzoek over de Omgevingswet richt zich met name op 

de transitie van de huidige wetgeving naar de nieuwe wetgeving (de Omgevingswet) en de 

implementatie van de Omgevingswet. Kennis over hoe processen verlopen, zoals de inrichting van 

het burgerparticipatieproces, is beperkt. Wel is er veel bekend over hoe het burgerparticipatieproces 

ingericht kan worden bij het opstellen van een structuurvisie. De structuurvisie en de omgevingsvisie 

verschillen inhoudelijk en procedureel van elkaar. Hierdoor zullen de participatieprocessen 

waarschijnlijk verschillend worden ingericht.  

 

Maatschappelijke relevantie  

In de Omgevingswet zal participatie een grote rol gaan spelen. De wetgever beoogd namelijk in een 

vroeg stadium de omgeving (waaronder burgers) te betrekken, zodat er een breed draagvlak kan 
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ontstaan voor ruimtelijke ontwikkelingen en er maatschappelijke acceptatie wordt gecreëerd 

(Dieperink, 2016). Elke gemeente zal zich bezig moeten gaan houden met de implementatie van de 

Omgevingswet, zodat na 2019 kan worden toegewerkt naar onder andere een omgevingsvisie. Het is 

zodoende relevant om inzicht te verkrijgen in hoe het burgerparticipatieproces optimaal ingericht 

kan worden. Dit blijkt ook uit de verschillende pilots omgevingsvisie die zijn opgesteld. Een belangrijk 

leerdoel, geformuleerd in de Eindrapportage Pilots Omgevingsvisie (2016), is hoe 

participatieprocessen optimaal ingericht kunnen worden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2016). In dit onderzoek worden praktijkvoorbeelden gekoppeld aan de theorie over 

burgerparticipatie. Dit kan gemeenten in de toekomst helpen om het burgerparticipatieproces 

omtrent de omgevingsvisie vorm te geven. Daarnaast vindt er momenteel een transitie plaats van de 

verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waarin burgers een actieve bijdrage leveren aan 

bijvoorbeeld de vorming van beleid.  

 

1.5 Onderzoeksmodel 
Hieronder is in figuur 1 onderzoeksmodel opgenomen. Hierin wordt een schematische weergave van 

de verschillende fases uit het onderzoek weergegeven. Allereerst is kort per fase een toelichting 

gegeven.  

 

Toelichting op onderzoeksmodel  

a: In de eerste fase van het onderzoek is vooronderzoek verricht. Hierin is de collaborative planning 

theorie uiteengezet, deze theorie is van toepassing op het onderzoek en wordt gebruikt om 

onderzoeksresultaten te verklaren. Daarnaast is in deze fase ook onderzoek verricht naar de 

belangrijkste begrippen, zoals de Omgevingswet en burgerparticipatie. 

 

b: Aan de hand van fase a is het analysekader opgesteld. Hierin wordt aangegeven waar de 

onderzoeksresultaten vandaan moeten worden gehaald. Er zijn twee cases uitgewerkt (gemeente 

Deventer en gemeente Tilburg), hierbij zijn onder andere interviews afgelegd bij beide gemeenten. 

Het betreft hierbij experts, maar ook personen die (namens de gemeente) betrokken waren of zijn bij 

het opstellen van de omgevingsvisie  

 

c: Vervolgens worden alle resultaten afkomstig uit fase b geanalyseerd. De cases worden niet met 

elkaar vergeleken. Er is gekozen om twee cases te onderzoeken om zo voldoende informatie te 

verzamelen. Deze cases zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de optimale inrichting van het 

burgerparticipatieproces bij het opstellen van de omgevingsvisie. 

 

d: Tot slot wordt de conclusie getrokken en vindt de discussie plaats. In de conclusie worden de 

deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. Hieruit zal blijken hoe het burgerparticipatieproces bij het 

opstellen van de omgevingsvisie optimaal kan worden ingericht. Tot slot wordt in de discussie onder 

andere de aanbeveling gedaan voor vervolgonderzoek.  
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Figuur 1 Onderzoeksmodel 

 

1.6  Leeswijzer 

In de inleiding is aangegeven wat voor veranderingen er zullen plaatsvinden door de komst van de 

Omgevingswet en wat de aanleiding is voor het onderzoek. Vervolgens zijn de doelstelling en de 

vraagstelling opgesteld. In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader vormgegeven, waarin 

de belangrijkste begrippen en theorieën die van toepassing zijn op het onderzoek zijn uitgewerkt. 

Hierna is in hoofdstuk 3 de methodologie behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de methodische kant 

van het onderzoek. Vervolgens is in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan hoe verschillende 

Nederlandse gemeenten omgaan met burgerparticipatie en welke vormen van burgerparticipatie 

over het algemeen worden toegepast bij het opstellen van ruimtelijke beleidsstukken. Vervolgens 

wordt ingezoomd op beide cases. In hoofdstuk 5 is de case Deventer uitgewerkt. De gemeente 

Deventer is op dit moment bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Burgerparticipatie heeft 

nog niet plaatsgevonden. Toch is het wel mogelijk om een beeld te schetsen van hoe zij het 

burgerparticipatieproces willen inrichten. In hoofdstuk 6 is de case Tilburg opgenomen. De gemeente 

Tilburg heeft al een omgevingsvisie opgesteld. In de case is uitgewerkt hoe het 

burgerparticipatieproces eruit heeft gezien en wordt dit proces geanalyseerd. Tot slot zijn in 

hoofdstuk 7 de conclusie en discussie opgenomen. 
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2.  Theoretisch kader en conceptueel model 
Dit hoofdstuk bevat de theorie die in het onderzoek zal worden toegepast Allereerst zijn de 

belangrijkste bergrippen toegelicht. Vervolgens is de collaborative planning theorie uitgewerkt, die 

een bijdrage levert aan de beantwoording van de hoofdvraag. Tot slot is in het conceptueel model 

het onderzoek vormgegeven.  

 

2.1 Begripsbepaling  

In deze paragraaf de belangrijkste begrippen uiteengezet. De basis voor het onderzoek wordt 

gevormd door de Omgevingswet, waardoor gemeenten verplicht zullen worden om een 

omgevingsvisie op te stellen. Het onderzoek zal gericht zijn op burgerparticipatie bij het opstellen van 

een omgevingsvisie, om meer duidelijkheid te schetsen over de omvang van het begrip 

burgerparticipatie, zijn verschillende definities opgenomen.   

 

2.1.1  Omgevingswet 

Op 1 juli 2015 werd door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de 

Omgevingswet, vervolgens werd op 22 maart 2016 de Omgevingswet ook door de Eerste Kamer 

aangenomen. Door de komst van de Omgevingswet zal er veel veranderen, op de website van de 

Rijksoverheid wordt hierover het volgende gemeld: 

 

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 

26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en 

natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt 

het niet om de wet in 2019 goed in te laten gaan (Rijksoverheid, 2016).  

 

Komst Omgevingswet   

Er worden verschillende redenen genoemd voor de komst van de Omgevingswet. Allereerst kan 

gesteld worden dat de huidige regels van het omgevingsrecht ingewikkeld en onduidelijk zijn, 

daarnaast zijn de regels te veel verspreid over verschillende wetten. De Omgevingswet zorgt ervoor 

dat deze regels worden vereenvoudigd en worden samengevoegd, door alle regels voor de fysieke 

leefomgeving in één wet op te nemen. Op dit moment is er te veel versplintering binnen het 

omgevingsrecht, voor bijna ieder onderwerp is een eigen wet gemaakt. Daarnaast biedt de 

Omgevingswet meer ruimte voor ontwikkelingen dan het huidige stelsel (Hoorn, z.d.). Het doel van 

de Omgevingswet is om een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken (VNG, 

2016). In de Omgevingswet wordt het volgende verstaan onder het begrip fysieke leefomgeving: 

“bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel 

erfgoed en werelderfgoed” (artikel 1:2 OW). Daarnaast wil het kabinet het volgende bereiken met de 

komst van de Omgevingswet (Rijksoverheid, 2016):  

 De verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar 

afstemmen. 

 Duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren. 

 Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun 

omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. 
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Implementatie Omgevingswet  

Nadat het eerste concept van de Omgevingswet bekend werd, zijn er verschillende specialisten aan 

de slag gegaan met de implementatie van de Omgevingswet. Kramer (2013) heeft de veranderingen 

door de komst van de Omgevingswet in beeld gebracht door middel van volgende zes 

kerninstrumenten, deze kerninstrumenten komen sindsdien vaak terug in gepubliceerde artikelen 

over de Omgevingswet (Lodewijck Groep, 2015):  

 De omgevingsvisie  

 Het plan of programma  

 Algemene Rijksregels 

 Decentrale regels 

 Omgevingsvergunning  

 Projectbesluit  

 

Groothuijse, Korsse en Schueler (2014) beschrijven in hun artikel de veranderingen die komst van de 

Omgevingswet met zich mee brengt. Zij zien het als een goede zaak dat er gewerkt wordt aan een 

stelselherziening van het omgevingsrecht, omdat zij het huidige stelsel incoherent en complex 

vinden. De integratie van verschillende wetten in één Omgevingswet kan ervoor zorgen dat deze 

problemen hanteerbaar worden. Deze nieuwe wet kan helpen het Omgevingsrecht toegankelijker te 

maken, ook kan de integratie van regels ervoor zorgen dat regels en procedures inhoudelijk beter op 

elkaar aansluiten. Daarnaast zien zij als belangrijke uitdaging dat de geïntegreerde regelgeving niet te 

ingewikkeld wordt. Dat komt omdat veel onderwerpen met elkaar in verband worden gebracht, 

hierdoor kan het gebeuren dat (deels) tegenstrijdige belangen in een regeling moeten worden 

opgenomen (Groothuijse, Korsse, & Schueler, 2014).   

 

Vier verbeterdoelen  

Zoals eerder vermeld is het doel van de Omgevingswet om een gezonde en fysieke leefomgeving in 

stand te houden en te bereiken. Om deze doelstelling te behalen zijn er vier verbeterdoelen 

opgesteld in de Omgevingswet (VNG, 2016): 

 het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht; 

 het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in 

beleid, besluitvorming en regelgeving; 

 het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak 

mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving; 

 het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.  

 

2.1.2  Omgevingsvisie  

Zoals eerder vermeld is de omgevingsvisie één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. De 

omgevingsvisie zal de huidige structuurvisie opvolgen, zoals deze nu in de Wro is opgenomen. De 

omgevingsvisie betreft een politiek bestuurlijk document waarin een integrale langetermijnvisie voor 

de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt gegeven. Dit betekent dat de omgevingsvisie een 

bredere reikwijdte heeft dan de structuurvisie. (Van Angeren, Barkhuysen, Kortmann, & Ten Veen, 

2014).  
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Struiksma (2012) geeft in zijn artikel aan dat er sprake is van een zekere continuïteit ten aanzien van 

de structuurvisie. Op basis van de ontwerp Omgevingswet heeft hij de gemeentelijke planologische 

instrumenten geanalyseerd. Hij concludeert dat de omgevingsvisie net als de structuurvisie het 

karakter heeft van een verzameling beleidsregels, met als belangrijk verschil dat het begrip fysieke 

leefomgeving (omgevingsvisie) aanzienlijk breder is dan het begrip goede ruimtelijke ordening 

(structuurvisie). De omgevingsvisie zal verplicht worden voor de provincie en het Rijk (Sruiksma, 

2012). In 2012 was nog niet bekend dat de omgevingsvisie ook verplicht zou worden voor 

gemeenten. Toen het wetsvoorstel voor de Omgevingswet op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer 

werd aangenomen zijn tientallen punten gewijzigd door middel van amendementen en moties. Er is 

toen tevens besloten dat elke gemeente verplicht wordt om één omgevingsvisie vast te stellen voor 

het gehele grondgebied (Buitelaar, 2015).  

 

2.1.3 Burgerparticipatie en de omgevingsvisie  

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen burgerparticipatie tijdens het opstellen van de 

omgevingsvisie en burgerparticipatie tijdens de werking van de omgevingsvisie. Zoals vermeld dient 

elke gemeente volgens de Omgevingswet één omgevingsvisie vast te stellen voor het gehele 

grondgebied. Tijdens het opstellen van deze omgevingsvisie staat het gemeenten vrij om het 

participatieproces vorm te geven naar eigen inzicht (Kompier & Bogaerds, 2016). Dit betekent dat 

een gemeente er voor kan kiezen om er helemaal blanco in te gaan en de burgers de inhoud van de 

omgevingsvisie te laten bepalen. Het tegenovergestelde is om eerst stukken op te stellen en 

vervolgens naar de burgers toe stappen met deze stukken, hierbij heeft burgerparticipatie vooral een 

toetsende functie.  

 

De invulling van participatie staat gemeenten vrij, maar het wel belangrijk dat er sprake is van goed 

openbaar bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009) heeft de 

Code goed openbaar bestuur ontwikkeld. Dit geeft richtlijnen voor de verschillende 

overheidsorganisaties. Participatie is één van de zeven beginselen hieruit, het bestuur dient te weten 

wat er in de maatschappij leeft, daarnaast moet het bestuur laten zien wat het hiermee doet 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2009). De komst van de Omgevingswet 

heeft onder andere als doel dat er meer vrijheid is voor initiatieven (Rijksoverheid, 2015). Dit zal 

betekenen dat de omgevingsvisie ruimte zal bieden voor initiatieven uit de samenleving. Daarnaast is 

de omgevingsvisie een dynamisch document. Dit betekent dat een omgevingsvisie elk moment kan 

worden bijgesteld. Hierbij is het belangrijk om gebruik te maken van de kennis over ontwikkelingen 

in de samenleving, zoals de prioriteiten, voorkeuren en ideeën van bewoners (Projectleider 

Praktijkgroep Omgevingswet, persoonlijke communicatie 9 mei 2017). Hierbij gaat het dus om 

burgerparticipatie tijdens de werking van de omgevingsvisie. In dit onderzoek zal de nadruk liggen op 

het burgerparticipatieproces tijdens het opstellen van de omgevingsvisie.  

 

2.1.4  Burgerparticipatie  

 

Definitie 

Er zijn verschillende definities van burgerparticipatie, hieronder zullen een aantal van definities 

worden weergegeven. De eerste definitie is afkomstig van het Instituut voor Publiek en Politiek 

(2010, p. 6): 
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Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij burgers (al dan niet 

georganiseerd in maatschappelijke organisaties) direct of indirect bij het lokale beleid 

betrokken worden om door middel van samenwerking tot de ontwikkeling, uitvoering en/of 

evaluatie van beleid te komen (Dinjens, 2010).   

 

In deze definitie wordt gesproken over de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het 

lijkt erop dat deze begrippen afkomstig zijn uit de participatieladder van Wilcox (1994). Hierin maakt 

hij onderscheid tussen vijf verschillende rollen die burgers kunnen krijgen in een participatieproces. 

Het betreft de volgende vijf rollen of eigenlijk treden van de ladder: informeren, consulatie, samen 

beslissen, samen handelen en ondersteunen van individuele initiatieven in de gemeenschap (Wilcox, 

1994). De participatieladder van Wilcox (1994) is gebaseerd op de participatieladder van Arnstein 

(1969). Een andere, of eigenlijk twee andere definities van burgerparticipatie worden gegeven door 

de Raad voor het openbaar bestuur (2004, p. 12). Er worden twee perspectieven omschreven, een 

representatie-democratisch perspectief en een participatie-democratisch perspectief: 

 

In een representatie-democratische opvatting geldt burgerparticipatie als aanvulling op 

besluitvorming van bestaande politiek-democratische instituties. Vanuit het participatie-

democratisch perspectief wordt burgerparticipatie radicaler gezien, namelijk als een manier 

om burgers zelfbestuur te geven (Raad voor het openbaar bestuur, 2004).  

 

Vormen van burgerparticipatie 

Om het participatieproces omtrent de omgevingsvisie zo optimaal mogelijk in te richten, is het 

belangrijk om te weten wat voor vormen van burgerparticipatie bestaan. Arnstein (1969) probeert de 

verschillende vormen van burgerparticipatie te verklaren door middel van de participatieladder. Deze 

ladder bevat acht vormen (treden) van burgerparticipatie (zie figuur 2). Vervolgens zijn deze acht 

treden opgedeeld in drie verschillende delen. Deze zijn hieronder in het kort samengevat: 

 

 Non participation (1. Manipulation en 2. Therapy): 

Dit betreft het onderste gedeelte van de 

participatieladder. Het gaat hierbij eigenlijk niet 

om het participeren van burgers, met het geven 

van educatie aan burgers.  

 Degrees of tokenism (3. Informing, 4. Consultation 

en 5. Placation): Hierbij wordt er door de 

machthebbers geluisterd naar de participanten, 

maar dit betekent niet dat de ideeën en meningen 

van burgers worden meegenomen.  

 Degrees of citizen power (6. Partnership, 7. 

Delegated power en 8. Citizen control): Hierbij 

krijgen burgers macht toebedeeld. Door 

bijvoorbeeld mee te denken met de 

machthebbers. Bij de hoogste treden hebben de 

burgers controle op de machthebbers (Arnstein, 

1969).  Figuur 2 Participatieladder (Bron: Arnstein, 1969) 
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Door de jaren heen is zijn verschillende onderzoekers anders gaan kijken naar de participatieladder. 

Zo hebben Burns et al. (1994) geprobeerd de ladder te wijzigen, er is in deze ladder geen sprake 

meer van het opvoedende karakter van de onderste treden zoals in de participatieladder van 

Arnstein (1969). Ook Wilcox (1994) heeft, zoals eerder vermeld, een eigen versie van de 

participatieladder opgesteld.  

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan een spanningsveld ontstaan tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. 

Wetgeving moet er voor zorgen dat burgers zekerheid wordt geboden over de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving en er niet zomaar alles wordt toegestaan (rechtszekerheid). Daar 

tegenover staat dat flexibiliteit in de ruimtelijke ordening belangrijk is, onder meer omdat veel 

projecten een langere doorlooptijd hebben. Zodoende is er altijd een bepaalde mate van flexibiliteit 

noodzakelijk om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken (Spit & Zoete, 2015). Met dit dilemma 

heeft de overheid te maken wanneer het burgers laat participeren. De participatieladder kan hierbij 

uitkomst bieden om de mate van burgerparticipatie te bepalen.   

 

Generaties van burgerparticipatie   

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie generaties van burgerparticipatie, zo stellen Van 

Houwelingen et al. (2014). De eerste generatie burgerparticipatie betreft de inspraak van burgers 

nadat belangrijke beslissingen al zijn genomen. De tweede generatie burgerparticipatie betekent dat 

de burger in een vroeger stadium bij het planproces wordt betrokken, op deze manier kan de burger 

meer invloed hebben op beleid van de overheid. Tot slot spreekt men over één derde generatie 

burgerparticipatie. Hierbij gaat het om het burgerinitiatief (Houwelingen, Boele, & Dekker, 2014). 

Een burgerinitiatief wordt door Müjda & Daru (2005, p. 11) als volgt gedefinieerd:  

 

Een burgerinitiatief is een vorm van zelforganisatie van burgers, gericht op de verbetering 

van de eigen levenssituatie en/of de samenleving waarbij een aantal mensen betrokken is in 

een al dan niet tijdelijke initiatiefgroep, actiegroep of projectgroep. Burgerinitiatieven 

worden gerund door vrijwilligers, zijn hoogstens semiprofessioneel, kleinschalig en niet of 

weinig geïnstitutionaliseerd. Initiatieven zijn over het algemeen georganiseerd rond een 

pionier of 'initiatiefnemer' (Müjde & Daru, 2005).  

 

Opvallend is dat bij deze derde generatie burgerparticipatie niet meer wordt gesproken over politiek 

en/of bestuur. In het onderzoek is een casestudy uitgevoerd, waarin de burgerparticipatieprocessen 

bij het opstellen van de omgevingsvisies van de gemeente Deventer en de gemeente Tilburg worden 

geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de gemeente. Hierbij zal sprake zijn 

van de tweede generatie burgerparticipatie.  

 

Doelen van burgerparticipatie  

In het artikel van Innes & Booher (2004) wordt gesteld dat burgerparticipatie vijf doelen heeft. Het 

eerste doel is voor beleidsmakers om erachter te komen wat de voorkeuren van de burgers zijn. Het 

volgende doel is om beslissingen te verbeteren door de kennis van burgers toe te passen. Het derde 

doel is om de rechtvaardigheid te bevorderen, dit kan gezien worden als het creëren van draagvlak. 

Het vierde doel betreft het verkrijgen van legitimiteit voor het toepassen van een overheidsbesluit. 

Tot slot wordt burgerparticipatie toegepast omdat de wet dit verplicht (Innes & Booher, 2004). Uit 
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onderzoek van ProDemos (2014, p. 25) blijkt dat voor gemeenten het creëren van draagvlak het 

belangrijkste doel van burgerparticipatie is. Een ander belangrijk doel is de zelfwerkzaamheid van 

burgers bevorderen. Daarnaast kan de sociale cohesie versterkt worden, de kwaliteit van het beleid 

worden verhoogd en kunnen ideeën of informatie van burgers worden gegenereerd. Ook wordt 

gesteld dat burgerparticipatie geen doel op zich is, maar een middel om burgers de kans te geven om 

invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid (Bos, 2014).  

 

De gemeente en burgerparticipatie  

Nederland kent een traditie van representatieve democratie. De bevolking draagt de wetgevende 

macht over aan volksvertegenwoordigers. Wanneer burgers direct invloed uit kunnen oefenen op 

het wetgevingsproces is er sprake van directe democratie. Voorbeelden hiervan zijn een referendum, 

maar ook burgerparticipatie in bepaalde vormen kan hieronder worden opgenomen. Zodoende 

worden in Nederland beide vormen van democratie naast elkaar toegepast. Hierbij is het belangrijk 

dat er een juiste balans wordt gevonden (Geurtz & van de Wijdeven, 2010). 

 

Uit onderzoek van ProDemos (2014) blijkt dat de volgende vormen van burgerparticipatie door 

gemeenten het meeste worden toegepast: (thema)bijeenkomsten, stads-, dorps- of wijkgesprekken 

en enquêtes (schriftelijk en/of digitaal). Waarbij opviel dat de opkomst van digitale methoden de 

laatste jaren aanzienlijk is toegenomen (Bos, 2014). Tevens blijkt uit dit onderzoek dat er een aantal 

positieve punten en verbeterpunten zijn. Positief is onder meer dat vanuit de gemeentelijke 

organisatie steeds meer sprake is van bewustwording en betrokkenheid bij burgerparticipatie, 

hierdoor wordt de afstand tussen de gemeente en de burger verkleind. Een ander positief punt is dat 

draagvlak voor beleid wordt verhoogd door het huidige participatiebeleid. Een belangrijk 

verbeterpunt is de communicatie van de gemeente en de betrokkenheid van burgers. De 

communicatie voor en tijdens het participatieproces moet beter, daarnaast moet er achteraf 

terugkoppeling plaatsvinden van de resultaten (Bos, 2014). Dit terwijl de communicatieve 

benadering van actoren juist een belangrijke rol speelt bij het opstellen van beleid (Healey, 1997). 

 

2.2 Collaborative planning theorie 
De gemeente geeft als overheidsorgaan vorm aan burgerparticipatie tijdens het opstellen van de 

omgevingsvisie, het is echter onduidelijk hoe dit participatieproces optimaal kan worden ingericht. 

De collaborative planning theorie kan worden toegepast om overheden te helpen bij het oplossen 

van ruimtelijke problemen, hierbij worden burgers en belanghebbenden actief betrokken, waarbij 

communicatie via het aangaan van een dialoog belangrijk is.  

 

In dit onderzoek zal gezocht worden naar de optimale inrichting van het burgerparticipatieproces bij 

het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. De collaborative planning theorie verklaart hoe 

de doelen van participatie behaald kunnen worden en hoe participatie effectief kan plaatsvinden. 

Hierin vormen tien randvoorwaarden de verklarende factoren voor de optimale inrichting van het 

participatieproces. Volgens de theorie levert het betrekken van verschillende actoren via dialoog een 

belangrijke bijdrage aan het maken van goede keuzes voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast kan 

deze theorie worden toegepast bij het inrichten van het participatieproces en kan door middel van 

de theorie verklaard worden waarom gemeenten gekozen hebben om op een bepaalde manier het 

proces in te richten. 
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In de jaren 90 van de vorige eeuw is de collaborative planning theorie ontstaan. De basis voor de 

theorie is gevormd door debatten, waarin de tijdigheid en effectiviteit van planning naar voren 

kwamen. Er is niet duidelijk aan te geven welke auteur de theorie voor het eerst heeft benoemd 

(Tewdwr-Jones & Allmendinger, 2002). De collaborative planning theorie is gericht op het betrekken 

van burgers bij het ruimtelijke planningsproces (Healey, 1997). Deze theorie kan worden toegepast 

door overheden om ruimtelijke problemen op te lossen. Hierbij worden verschillende groepen en 

belanghebbenden betrokken bij het opstellen van beleid. Belangrijk hierbij is de communicatieve 

benadering van actoren (Healey, 1997). Om de doelen van burgerparticipatie te behalen en de 

participatie effectief te laten plaatsvinden, moet er sprake zijn van dialoog, samenwerking en 

interactie. Alle verschillende partijen, zoals burgers, maar ook andere actoren dienen samen actief te 

zijn in een gemeenschappelijk raamwerk (Innes & Booher, 2004). In collaborative planning worden 

de verschillende partijen, of dit nou burgers, bedrijven of overheidsinstanties zijn, gelijkwaardig 

behandeld. Tijdens het proces wordt van elkaar geleerd, worden conflicten opgelost en kunnen er 

innovaties ontstaan (Connick & Innes, 2003; Healey, 1993, 1997). Het ontstaan van collaborative 

netwerken, zorgt er ook voor dat institutionele capaciteit van burgers toeneemt. Zij krijgen steeds 

beter door hoe beleidsprocessen werken en zullen meer geloven in hun eigen vermogen om het 

verschil te maken bij bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen (Innes & Booher, 2004).  

 

De basis voor de collaborative planning theorie wordt gevormd door de theorie van het 

communicatieve handelen van Jürgen Habermas waarin hij communicatieve rationaliteit benoemd 

(Tewdwr-Jones & Allmendinger, 2002). Hierbij bereiken verschillende actoren overeenstemming met 

elkaar, waarbij zij evenveel macht hebben, ook moeten de actoren volledig geïnformeerd zijn en 

moeten de vereisten van ideale meningsvorming worden gehandhaafd. De basis voor de keuzes 

wordt niet gevormd door politieke of economische macht van bepaalde actoren, maar door 

communicatieve rationele redenen (Innes, 1996). Het doel is om de verschillende actoren te 

betrekken bij de beleidsvorming en de beleidsimplementatie. Om daadwerkelijk aan deze 

doelstelling van de collaborative planning theorie te voldoen, moet volgens Kumar en Paddison 

(2000) voldaan worden aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen gezien worden 

als de verklarende factoren van de collaborative planning theorie. Als aan deze voorwaarden voldaan 

wordt, geeft de collaborative planning theorie uitkomst bij het optimaal inrichten van het 

participatieproces en de doelen van burgerparticipatie te behalen. De voorwaarden zijn ingedeeld in 

harde en zachte randvoorwaarden, deze zijn hieronder weergegeven:   

 

Harde randvoorwaarden  

 Planning als een interactief proces: De interactie tussen de verschillende actoren is 

essentieel, omdat de planning in de collaboratieve planning theorie is ontworpen als een 

interactief en interpretatief proces. Alle kennis komt tot stand door middel van interactie 

en interpretatie.  

 Interactie als communicatief handelen: De interactie moet plaatsvinden onder de 

voorwaarden van communicatieve rationaliteit (afkomstig uit de theorie van het 

communicatieve handelen van Jürgen Habermas).  

 Communicatieplan: Er moet een beleidsdocument of plan ontwikkeld worden onder de 

voorwaarden van de collaborative planning theorie.  
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 Vormen van wetenschap: de actoren hebben verschillende meningen en een 

verschillende kijk op de wereld. Alle vormen van wetenschap zijn toegestaan en er is geen 

enkel perspectief superieur aan de andere.  

 Vorming van arena’s door actoren: Er moet een locatie zijn, gekozen door de actoren, 

waar de interactie kan plaatsvinden. Het moet een prettige omgeving zijn voor de actoren. 

Er dienen verschillende momenten van interactie na elkaar plaatsvinden. 

   

Zachte randvoorwaarden  

 Overeenstemming: De actoren zullen niet gauw totale overeenstemming hebben. De 

verschillen in mening moeten worden bediscussieerd.  

 Vertrouwen: Het hebben van vertrouwen is van cruciaal belang voor de samenwerking. 

 Respect van en voor alle leden: Actoren waarderen andere perspectieven. Dit betekent 

dat zij luisteren naar elkaar en zoeken naar overeenkomsten.  

 Reflecterende en kritische capaciteit: De actoren zijn instaat om te reflecteren op hun 

eigen overtuigingen en die van anderen.  

 Wederzijdse bouw van belangen: De interactie is gericht op het leren van elkaar. De 

actoren proberen gevoel te creëren bij andermans mening.  

 

 

De ruimtelijke besluitvorming in Nederland heeft over het algemeen een interactief karakter, er 

wordt gezocht naar consensus via participatie. Belangrijke reden voor het toepassen van participatie 

is het creëren van draagvlak (Van Buuren & Nooteboom, 2010). Zoals al eerder aangegeven in de 

begripsbepaling zijn in Nederland drie generaties van burgerparticipatie te onderscheiden. De burger 

wordt in een vroeg stadium betrokken bij het planproces, waardoor de burger invloed heeft op het 

overheidsbeleid (Houwelingen, Boele, & Dekker, 2014). Kenmerkend voor Nederlandse gemeenten is 

dat zij bij burgerparticipatie bewonersbijeenkomsten organiseren, gemeenten gaan het gesprek aan 

met burgers via stads-, dorps- of wijkgesprekken (Bos, 2014). Het aangaan van de dialoog is 

voortgekomen uit de collaborative planning theorie. Tijdens de discussies tussen verschillende 

actoren, zoals burgers, kan er een collectief belang ontstaan uit de verschillende individuele 

belangen.  

 

2.3  Conceptueel model   
In figuur 3 is het conceptueel model weergegeven. Door middel van het conceptueel model worden 

de relaties tussen de verschillende kernbegrippen gelegd. De verwachting van burgerparticipatie bij 

het opstellen van een omgevingsvisie is dat het de beleidsmakers helpt om erachter te komen wat de 

voorkeuren van de burgers zijn. Gemeenten zullen de gedachten en meningen van burgers 

meenemen als bouwstenen die de kwaliteit van de omgevingsvisie verbeteren. De basis voor het 

proces van burgerparticipatie wordt gevormd door de doelen die de gemeente hieraan stelt. De 

belangrijkste doelen zijn hieronder opgesomd:  

 Bepalen wat de voorkeuren van burgers zijn en dit meenemen in de inhoud van de 

omgevingsvisie.  

 Beslissingen verbeteren door kennis van burgers toe te passen.  

 Het creëren van draagvlak. 

 Het verkrijgen van legitimiteit. 
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 Het naleven van de wet. Bij het opstellen van een omgevingsvisie dienen procedurele eisen 

worden nageleefd door gemeenten.  

 

Om het proces van burgerparticipatie optimaal in te richten, dienen de bovenstaande doelen 

behaald te worden. De collaborative theorie verklaard hoe deze doelen behaald kunnen worden. Er 

moet hierbij zoveel mogelijk voldaan worden aan tien randvoorwaarden (verklarende factoren), deze 

zijn genoemd in de theorie. Hierbij is het belangrijk om alle verschillende actoren te betrekken bij het 

opstellen van een omgevingsvisie, zoals onder andere burgers, bedrijven en de gemeente. De 

gemeente bepaalt in welke mate er burgerparticipatie plaatsvindt tijdens het proces en hoe dit 

wordt vormgegeven, zolang hierbij voldaan wordt aan de wettelijke vereisten van burgerparticipatie 

in de Omgevingswet.  

 

De gemeente is daarnaast de partij die bepaald wat de doelen zijn van burgerparticipatie. Er zijn een 

aantal belangrijke algemene doelen zoals eerder gemeld, maar elke gemeente heeft een eigen kijk 

hierop. De gemeente heeft ook direct invloed op de omgevingsvisie, zij zijn immers de partij die de 

omgevingsvisie opstelt en vervolgens vast zal laten stellen door de gemeenteraad, nadat 

burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. De overige actoren worden tevens betrokken bij het proces 

van burgerparticipatie. Het aangaan van de dialoog vormt hierbij de basis, waarbij interactie 

belangrijk is, om zo uiteindelijk zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken. De verschillende 

actoren worden hierbij gelijkwaardig behandeld. 

 

Het proces van burgerparticipatie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, dit is 

afhankelijk van welke doelen de gemeente stelt aan burgerparticipatie maar ook in hoeverre de 

actoren betrokken worden bij dit proces. Andere belangrijke voorwaarden om het proces van 

burgerparticipatie succesvol vorm te geven is het op een goede manier vormen van een arena of 

locatie waar de dialoog kan worden aangegaan tussen de verschillende actoren en dat er 

overeenstemming wordt bereikt. Zonder deze voorwaarden zal het proces van burgerparticipatie 

niet optimaal verlopen. In het conceptueel is hierbij onderscheid gemaakt tussen harde en zachte 

randvoorwaarden. Daarnaast is bij elke gemeente de situatie verschillend. Het kan zijn dat men in 

het verleden al regelmatig de burger heeft geraadpleegd voor zaken die in de omgevingsvisie 

opgenomen zullen worden. Hierdoor kan de mate van burgerparticipatie bij het opstellen van de 

omgevingsvisie verschillen. Daarnaast staat het gemeenten vrij om te kiezen hoe het 

participatieproces wordt ingericht.  

 

Het burgerparticipatieproces kan er aan bijdragen dat de doelen van de omgevingsvisie worden 

behaald. Het belangrijkste doel is het bevorderen van de samenhang tussen het beleid en de 

regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Door middel van een integrale langetermijnvisie worden 

noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen vormgegeven. Er worden keuzes gemaakt over welke 

ontwikkelingen waar plaats moeten vinden en welke omgevingskwaliteit gewenst is (Iserief, z.d.). 

Met name bij het maken van keuzes is het belangrijk dat de gemeente de verschillende actoren 

betrekt via het participatieproces.  
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Figuur 3 Conceptueel model 
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3. Methodologie  
Dit hoofdstuk geeft uitleg over de methodische kant van het onderzoek. Allereerst is uitgewerkt 

welke onderzoeksstrategie wordt toegepast in dit onderzoek. Er zal een casestudy worden 

uitgevoerd waarbij de gemeenten Tilburg en Deventer de cases vormen. Per deelvraag zal een 

dataverzameling plaatsvinden. Welke bronnen worden geraadpleegd en op welke wijze de 

ontsluiting van deze bronnen plaatsvindt, is in deze paragraaf behandeld.  

 

3.1 Toepassing onderzoeksstrategieën op onderzoek  
Door middel van een casestudy probeert een onderzoeker een diepgaand en integraal inzicht te 

verkrijgen in één of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen (Verschuren & 

Doorewaard, 2007). In dit onderzoek wordt de optimale inrichting van het burgerparticipatieproces 

bij het opstellen van een omgevingsvisie in beeld gebracht. De gemeente Deventer en de gemeente 

Tilburg zijn hier in verschillende stadia al mee bezig. Om diepgaand en integraal inzicht te verkrijgen 

in de werkwijzen van beide gemeenten is een casestudy als onderzoeksmethode het meest relevant. 

Omdat er twee cases onderzocht zijn, is er sprake van een multiple casestudy. Hierbij is het 

onderzoek gericht op de gehele inrichting van het burgerparticipatieproces waardoor er sprake is van 

een holistische invalshoek (Yin, 2003). Hierbij zijn de twee cases zoveel mogelijk onafhankelijk van 

elkaar bestudeerd. Er is heeft geen vergelijking plaatsgevonden tussen de verschillende cases. De 

keuze voor twee cases is om voldoende informatie te verzamelen over de mogelijkheden van 

burgerparticipatie bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deze manier van onderzoeken gaat via 

kwalitatieve methoden (Verschuren & Doorewaard, 2007). Tot slot is in dit onderzoek ook een 

documentenanalyse uitgevoerd. Voordat de casestudy werd uitgevoerd, is er informatie verzameld 

over de Omgevingswet, de omgevingsvisie en over de vormgeving van burgerparticipatie. Dit is 

gedaan door middel van een documentenanalyse, omdat er al veel voorgaand wetenschappelijk 

onderzoek naar is gedaan. Daarnaast zijn er beleidsdocumenten beschikbaar.  

 

3.2 Verantwoording cases Tilburg en Deventer  

De twee cases, de gemeente Tilburg en de gemeente Deventer, worden hieronder nader toegelicht.  

 

3.2.1  Omgevingsvisie gemeente Tilburg  

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente Tilburg een omgevingsvisie 

opgesteld en vervolgens in 2015 vastgesteld. Juridische gezien betreft het een structuurvisie, maar 

dan met de kenmerken van een omgevingsvisie. Met deze omgevingsvisie probeert de gemeente 

Tilburg een stip op de horizon te schetsen voor de integrale ontwikkeling van de fysieke 

leefomgeving (Gemeente Tilburg, 2015). Begin 2013 is aan zoveel mogelijk verschillende Tilburgers 

gevraagd hoe zij hopen te leven, te werken en te wonen in Tilburg in het jaar 2040. De uitkomsten 

hiervan zijn gebundeld in een bewonersadvies dat namens de Tilburgers is aangeboden aan de 

gemeente. Vervolgens is dit document door de gemeente gebruikt als één van de bouwstenen voor 

de omgevingsvisie. De totstandkoming van het bewonersadvies kan gezien worden als de inrichting 

van het burgerparticipatieproces. Via verschillende creatieve methoden is geprobeerd om in twee 

maanden tijd zoveel mogelijk Tilburgers te spreken over hun persoonlijke leefomgeving en hoe zij de 

toekomst van Tilburg zien. In totaal zijn ongeveer 250 inwoners van de gemeente gesproken. Ook 

was er voor iedereen een mogelijkheid om online ideeën te delen en te reageren op stellingen 

(Gemeente Tilburg, 2015).  
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De keuze voor de gemeente Tilburg als case komt voort uit het feit dat zij in een vroeg stadium zijn 

begonnen met de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie. Zij 

waren hiermee één van de eerste gemeenten die een omgevingsvisie hadden vastgesteld en 

zodoende al een burgerparticipatieproces hebben vormgegeven. Kortom een gemeente met veel 

ervaring op het gebied van de Omgevingswet, de omgevingsvisie en het burgerparticipatieproces. 

 

3.2.2 Omgevingsvisie gemeente Deventer   

De gemeente Deventer is al enkele jaren bezig met de implementatie van de Omgevingswet. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) 

en een omgevingsvisie. De gemeente Deventer is nu bezig met de voorbereiding op het 

burgerparticipatieproces. Er zijn nog geen gesprekken geweest met burgers, dit zal na de zomer van 

2017 gebeuren. Er is een duidelijke strategie/visie voor ogen, het College van burgemeester en 

wethouders en de gemeenteraad zijn hierbij betrokken (Kranendijk, 2016). De gemeente Deventer 

was in eerste instantie begonnen met een gemeentebrede structuurvisie, gedurende dit proces werd 

er meer bekend over de komst van de Omgevingswet en is bewust besloten om een omgevingsvisie 

op te stellen. Momenteel zijn de verschillende bestaande visies en beleidsstukken geïntegreerd in 

een integraal verhaal. Nadat de burgerparticipatie heeft plaatsgevonden, is het de bedoeling om eind 

2017 de omgevingsvisie vast te stellen (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 1 mei 2017).  

 

3.2.3 Verschillen gemeente Tilburg en gemeente Deventer 
De gemeente Deventer is nog niet zo ver als de gemeente Tilburg. Sinds de gemeente Tilburg de 

omgevingsvisie heeft vastgesteld in 2015 is er meer bekend geworden over de implementatie van de 

Omgevingswet. Ook was de Omgevingswet toentertijd nog niet aangenomen door de Eerst Kamer. 

Kortom er zijn sindsdien een aantal zaken veranderd. Hierdoor kan het zijn dat de gemeente 

Deventer andere keuzes maakt bij het inrichten van het burgerparticipatieproces dan de gemeente 

Tilburg heeft gedaan. Daarnaast zullen beide gemeenten eigen keuzes hebben gemaakt over de 

inrichting van het burgerparticipatieproces, gezien de situatie binnen de ambtelijke organisatie. Het 

is daarom relevant om beide gemeenten mee te nemen in de casestudy. Om zo voldoende 

informatie te verzamelen over de mogelijkheden voor de inrichting van het burgerparticipatieproces. 

Aan de hand van beide cases kan vervolgens een beeld worden geschetst van de optimale inrichting 

van het burgerparticipatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie.  

 

3.3  Dataverzameling 
In deze paragraaf wordt per deelvraag aangegeven hoe de dataverzameling plaatsvindt. Allereerst 

wordt gekeken naar welke bronnen van toepassing zijn op de betreffende deelvraag, vervolgens 

wordt aangeven welke wijze van ontsluiting is gebruikt. Telkens zal worden toegelicht waarom er 

gekozen is voor de bron en de wijze van ontsluiting.   

 

Deelvraag 1: Wat houden de Omgevingswet en de hieruit voortkomende omgevingsvisie in en 
welke eisen worden gesteld aan participatie?  

Bronnen: Ontsluiting: Toelichting:  

Literatuur Inhoudsanalyse 

en zoeksysteem 

Deze vraag wordt beantwoord in het projectkader en 

theoretisch kader. Er is veel onderzoek gedaan naar de 
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implementatie van de Omgevingswet. In de literatuurlijst 

zijn verschillende onderzoeken opgenomen. De literatuur is 

gevonden via google en google scholar. 

Documenten Inhoudsanalyse  

en zoeksysteem 

Behalve literatuur, zijn er ook documenten beschikbaar om 

deze deelvraag te kunnen beantwoorden. Hierbij is gebruik 

gemaakt van bijvoorbeeld beleidsstukken.  

 

Deelvraag 2: Wat betekent burgerparticipatie en welke vormen van burgerparticipatie worden 
momenteel toegepast door gemeenten?  

Bronnen: Ontsluiting: Toelichting:  

Literatuur Inhoudsanalyse 

en zoeksysteem 

Deze deelvraag is op te delen in twee delen, allereerst de 

betekenis van burgerparticipatie en vervolgens welke 

vormen van burgerparticipatie worden toegepast door 

gemeenten. Er bestaan verschillende definities van 

burgerparticipatie, daarnaast zijn er ook verschillende 

theorieën op van toepassing, dit is behandeld in het 

theoretisch kader. Er zijn veel artikelen beschikbaar met 

daarin informatie over dit onderwerp, de inhoud hiervan is 

geanalyseerd. Om de juiste literatuur te vinden is gebruik 

gemaakt van google en google scholar. De gebruikte 

literatuur is opgenomen in de literatuurlijst 

Documenten  Inhoudsanalyse 

en zoeksysteem 

Behalve literatuur, zijn er ook documenten beschikbaar om 

deze deelvraag te kunnen beantwoorden. Van verschillende 

gemeenten zijn beleidsdocumenten, zoals nota’s 

burgerparticipatie, geraadpleegd om erachter te komen 

welke vormen van burgerparticipatie worden toegepast.  

 

Deelvraag 3: Wat zijn de ervaringen van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie bij het 
opstellen van ruimtelijke plannen?  

Bronnen: Ontsluiting: Toelichting:  

Literatuur Inhoudsanalyse 

en zoeksysteem 

Nederlandse gemeenten passen al een geruime tijd 

burgerparticipatie toe bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan om het opstellen van een 

bestemmingsplan of een structuurvisie. Verschillende 

gemeenten hebben achteraf een evaluatiestudie uitgevoerd. 

De volgende evaluatiestudies zijn onder andere 

geanalyseerd:  

 Effectieve vormen van burgerparticipatie, provincie 

Overijssel, 2008; 

 Monitor Burgerparticipatie, ProDemos, 2016;  

 We gooien het de inspraak in, Nationale 

Ombudsman, 2009;   

 Onderzoek burgerparticipatie Gemeente 

Oosterhout, De Rekenkamer, 2012; 
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 Adviesrapport Commissie Elverding (Sneller & 

Beter), Rijksoverheid, 2008.  

 

In de literatuurlijst zijn alle gebruikte onderzoeken 

opgenomen. 

Documenten  Inhoudsanalyse 

en zoeksysteem 

Verschillende documenten, zoals nota’s burgerparticipatie 

zijn geraadpleegd. De volgende gemeenten zijn 

meegenomen in het onderzoek: 

 Gemeente Winsum; 

 Gemeente IJsselstein; 

 Gemeente Gooise Meren; 

 Gemeente Oosterhout; 

 Gemeente Zuidhoorn.  

 

Deze gemeenten zijn in het bezit van een uitgebreide nota 

burgerparticipatie, waarin ook is geëvalueerd. Daarom is 

gekozen om deze gemeenten mee te nemen in het 

onderzoek. 

 

Deelvraag 4: Hoe hebben de gemeenten Deventer en Tilburg het burgerparticipatieproces 
vormgegeven tijdens het opstellen van de omgevingsvisie?  

Bronnen: Ontsluiting: Toelichting:  

Personen Interviews  Dit onderzoek bestaat uit twee case. Om diepgaand inzicht 

te verkrijgen zijn verschillende personen geïnterviewd. De 

resultaten uit de interviews zijn geanalyseerd en verwerkt in 

beide cases.  

 

Case Deventer:  

 Jorien Kranendijk, Procesleider participatie 

Omgevingswet gemeente Deventer; 

 John van den Hof, Projectleider praktijkgroep 

Omgevingswet, Saxion Hogeschool; 

 Jantine Sijbring, raadslid gemeente Deventer, 

betrokken in werkgroep Omgevingswet Deventer; 

 Harry Bottenberg, Projectleider omgevingsvisie 

gemeente Deventer. 

 

Case Tilburg:  

 Wim Tijssen, Programmamanager Omgevingswet 

gemeente Tilburg; 

 Pien Rosmalen, Begeleider bewonersadvies; 

 Annemoon Dilweg, projectleider Omgevingsvisie 

Tilburg 2040.  
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In bijlage 2 is een respondentenlijst opgenomen. Daarnaast 

is voor elk interview een interviewguide opgesteld. De 

interviewguides zijn opgenomen in bijlage 3.  

Documenten Inhoudsanalyse  Beide gemeenten hebben documenten opgesteld omtrent 

de omgevingsvisie en de vormgeving van participatie. 

Hieronder staan de belangrijkste documenten opgesomd:  

 

Case Deventer: 

 Denklijn omgevingsvisie Deventer; 

 Plan van aanpak implementatie Omgevingswet; 

 Plan van aanpak participatietraject Omgevingsvisie 

en Omgevingsplan. 

 

Case Tilburg: 

 Omgevingsvisie Tilburg 2040; 

 Bewonersadvies Omgevingsvisie Tilburg 2040; 

 Plan van aanpak burgerparticipatieproces.  

 

De verschillende geraadpleegde beleidsstukken zijn 

opgenomen in bijlage 1. Hier wordt de inhoud nader 

toegelicht en aangegeven waarom het betreffende 

beleidsstuk is geraadpleegd.  

Literatuur Inhoudsanalyse 

en zoeksysteem  

Verschillende theoretische perspectieven zijn van toepassing 

op het onderzoek. Er is gekozen om gebruik te maken van de 

collaborative planning theorie. Deze theorie geeft 

verklarende factoren voor de optimale inrichting van het 

participatieproces. Om de theorie te kunnen toepassen, is 

de literatuur waarin de theorie wordt beschreven, 

geanalyseerd in het theoretisch kader. Vervolgens is de 

theorie toegepast op beide cases. In de literatuurlijst is de 

geraadpleegde literatuur opgenomen.  
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4.  Burgerparticipatie bij gemeenten  
Gemeenten gaan verschillend om met burgerparticipatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit 

hoofdstuk bevat een bundeling van de ervaringen die verschillende Nederlandse gemeenten hebben 

op het gebied van burgerparticipatie. Hierbij wordt eerst aangegeven wanneer welke vormen van 

burgerparticipatie worden toegepast en hoe het proces wordt ingericht. Daarna wordt ingegaan op 

de effecten van burgerparticipatie, waarbij tevens de doelen van burgerparticipatie worden 

betrokken. Tot slot wordt in beeld gebracht wat de resultaten zijn uit evaluatie momenten en welke 

rol harde en zachte randvoorwaarden hierbij spelen.  

  

4.1  Vormen van burgerparticipatie  
Gemeenten gaan op verschillende manieren om met burgerparticipatie. ProDemos (2016) heeft 

onderzoek gedaan naar hoe gemeenten burgers betrekken bij beleid en besluitvorming. Uit dit 

onderzoek blijkt dat ongeveer 45% van de Nederlandse gemeenten een nota burgerparticipatie heeft 

laten vaststellen door de gemeenteraad. Een nota burgerparticipatie is een document waarin de 

gemeente uitgangspunten en spelregels vaststelt voor de inzet van burgerparticipatie (Domingo, 

2016).  

 

Participatieladder 

Om aan te geven hoeveel invloed burgers hebben op ruimtelijke plannen en de uitvoering hiervan 

maken veel gemeenten gebruik van de participatieladder. Het betreft hierbij een alternatief op de 

participatieladder van Arnstein uit 1969. In het theoretisch kader is de originele versie van de 

participatieladder nader toegelicht. In dit hoofdstuk zal gebruik worden gemaakt van de huidige 

versie die door veel gemeenten in Nederland wordt toegepast, waarbij de onderstaande treden 

worden gebruikt (Gemeente Gooise Meren, 2016; Gemeente Winsum, 2014): 

 Informeren:    inloopbijeenkomst, huis-aan-huisblad 

 Raadplegen:    bewonerspanel, expertgroep 

 Adviseren:    klankbordgroep, adviesraad 

 Coproduceren (samenwerken):  convenant, werkatelier  

 (Mee)beslissen:   wijk- of dorpsbudget 

 Zelf beheer:     burgerinitiatief 

 

Per stap van de participatieladder zijn verschillende methoden of middelen van burgerparticipatie 

mogelijk, voorbeelden hiervan zijn hierboven weergegeven. Uit onderzoek van ProDemos (2016) 

blijkt dat in de praktijk niet alle treden van de participatieladder daadwerkelijk worden toegepast. 

Voor de meeste gemeenten zijn raadplegen en adviseren de hoogste niveaus van burgerparticipatie. 

Hierbij dient wel vermeld te worden dat een grote meerderheid van de gemeenten beschikt over een 

verordening burgerinitiatief. Dit wordt in het onderzoek niet gezien als een onderdeel van de 

participatieladder (Domingo, 2016).   

 

Meest gebruikte methoden/middelen van burgerparticipatie 

Bij het gebruik van methoden van burgerparticipatie kan onderscheid gemaakt worden tussen 

methoden waaraan alle burgers kunnen meedoen en methoden waaraan een geselecteerd deel van 

de burgers kan meedoen. De meest gebruikte vormen van participatie waaraan alle burgers mee 

kunnen doen zijn informatiebijeenkomsten, inspraakavonden, enquêtes en stads-, dorps- of 
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wijkgesprekken. Wanneer een gemeente er voor kiest om een gedeelte van de bevolking te 

betrekken bij het participatieproces, wordt er in veel gevallen gebruik gemaakt van enquêtes en 

burgerpanels (Domingo, 2016).  

 

Keuze voor methoden/middelen van burgerparticipatie  

Zoals blijkt uit de participatieladder zijn er verschillende maten van invloed die burgers kunnen 

hebben bij de vorming van beleid. Om te bepalen of burgerparticipatie toegepast dient te worden bij 

een bepaalde ontwikkeling, maken verschillende gemeenten gebruik van een afwegingskader. Aan 

de hand van verschillende vragen wordt bepaald of het relevant is om burgerparticipatie toe te 

passen en vervolgens welke vormen van burgerparticipatie toegepast kunnen worden. ProDemos 

(2016) heeft een afwegingskader opgesteld. Hierin wordt allereerst gekeken of het vraagstuk zich 

leent voor burgerparticipatie, vervolgens dient er bepaald te worden of de noodzakelijke 

randvoorwaarden vervuld zijn. Hierbij wordt gekeken of er genoeg tijd is voor burgerparticipatie en 

of er voldoende geld en ambtelijke tijd beschikbaar is. Hieruit zal blijken of burgerparticipatie wordt 

toegepast. Hierna dient bepaald te worden wat het doel is van burgerparticipatie, in welke 

beleidsfasen het wordt toegepast, welke rol en verantwoordelijkheid de deelnemers krijgen, welke 

burgers er betrokken dienen te worden en wat de duur is van het traject. Tot slot moet bepaald 

worden hoe de burgerparticipatie wordt vormgegeven, waarbij de keuze voor een instrument moet 

worden gemaakt (ProDemos, 2016). Op die manier kan een gemeente duidelijke afwegingen maken 

voor de inrichting van het participatieproces. In de praktijk blijkt hierdoor dat het participatieproces 

bij elk verschillend project er anders uit kan zien.  

 

De gemeente Winsum (2014) maakt gebruik van een kadernota burgerparticipatie waarin onder 

andere een afwegingskader is opgenomen. Uit ervaring blijkt dat het per onderwerp verschillend 

blijkt te zijn of burgerparticipatie relevant is om toe te passen. Het blijkt dat burgerparticipatie het 

beste past bij onderwerpen die betrekking hebben op de dagelijkse leefomgeving en het 

interessegebied van mensen. Bij emotionele en functionele aspecten van ruimtelijke projecten is het 

meedenken van burgers het meest passend. Terwijl onderwerpen over bijvoorbeeld technische 

aspecten en kostenaspecten minder relevant zijn (Gemeente Winsum, 2014). De gemeente 

IJsselstein is een voorbeeld van een andere gemeente waar ook gebruik wordt gemaakt van een 

afwegingskader. De manier van werken is vergelijkbaar met de gemeente Winsum. Aan de hand van 

verschillende vragen wordt bepaald of burgerparticipatie gewenst is. Bijvoorbeeld of er 

daadwerkelijk iets valt te beïnvloeden, of het herkenbaar en belangrijk is voor bewoners en of er 

commitment is. Vervolgens wordt het niveau van participatie bepaald door toepassing van de 

participatieladder (Gemeente IJsselstein, 2011).  

 

Inrichting burgerparticipatieproces  

De Nationale Ombudsman (2009) heeft in beeld gebracht hoe een gemeente het 

burgerparticipatieproces goed kan inrichten. Dit heeft veel invloed op de rechtvaardigheidsbeleving 

van de burger en het vertrouwen van de burger in de overheid. Bij de inrichting van het proces 

dienen allereerst vooraf duidelijke keuzes gemaakt te worden door de gemeente. Hierbij geeft de 

gemeente aan hoe burgers betrokken zullen worden bij de beleids- en besluitvorming. Wanneer de 

gemeente burgerparticipatie wil beperken, dient dit gemotiveerd te worden. Nog voordat het traject 

start, dient er aan de hand van de participatieladder bepaald te worden welke rol de burger krijgt. 

Hierna kan het participatieproces worden vormgegeven. Het is belangrijk dat de gemeente duidelijk 
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maakt wat het onderwerp is, wie er betrokken worden, op welke wijze het proces wordt ingericht en 

op welke wijze de burger het beste kan worden bereikt (Nationale ombudsman, 2009).  

 

Tijdens het proces is een constructieve houding van de gemeente gewenst. De gemeente dient 

geïnteresseerd te zijn in de mening van de burger en weegt dit mee in de uiteindelijke beslissing. 

Hierbij is dus sprake van een reflecterende en kritische capaciteit van de gemeente. Tot slot is de 

informatieversterking vanuit de gemeente richting de burgers belangrijk. De burger dient tijdig en 

volledig te worden geïnformeerd over het onderwerp, de rol die zij kunnen aannemen en de 

inrichting van het burgerparticipatieproces. Daarnaast dient de gemeente gedurende het proces 

regelmatig te informeren over wat er met de inbreng van de burger wordt gedaan en legt die inbreng 

schriftelijk vast. Wanneer de gemeente een besluit heeft genomen, dient dit gemotiveerd te worden 

en wordt er aandacht besteed aan de inbreng van de burgers (Nationale ombudsman, 2009).  

 

4.2 Effecten van burgerparticipatie  
 

Effect op draagvlak van beleid   

Zoals aangegeven in het theoretisch kader heeft burgerparticipatie verschillende doelen. Eén van de 

belangrijkste voor gemeenten is het creëren van draagvlak. De provincie Overijssel (2008) heeft 

onderzoek gedaan naar de ervaringen van verschillende gemeenten op het gebied van 

burgerparticipatie en wat de effecten van burgerparticipatie waren. Hieruit blijkt dat de effecten op 

het draagvlak van beleid verschillen per gemeente. Bij bijvoorbeeld de gemeente Hengelo is het 

regelmatig voorgekomen dat een beleidsvoorstel wordt gewijzigd nadat er een adviestraject heeft 

plaatsgevonden, waardoor er meer draagvlak voor een bepaald project wordt gecreëerd. Toch is het 

vaak onduidelijk in welke mate burgerparticipatie daadwerkelijk effect heeft op het draagvlak van 

beleid. Het komt bijvoorbeeld voor dat er wel burgerparticipatie plaatsvindt door middel van 

inloopbijeenkomsten, maar dat hiervan geen verslaglegging wordt gedaan. Er heeft zodoende wel 

burgerparticipatie plaatsgevonden, maar de mening van de burger wordt niet of nauwelijks 

meegenomen (Ossewaarde, et al., 2008). De gemeente Winsum en de gemeente Gooise Meren 

geven beide aan dat burgerparticipatie ervoor zorgt dat de steun en het maatschappelijke draagvlak 

groter worden (Gemeente Gooise Meren, 2016; Gemeente Winsum, 2014).   

 

Effect op betrokkenheid van burgers  

Uit het onderzoek van de provincie Overijssel (2008) blijkt dat het organiseren van burgerparticipatie 

een positief effect heeft op de betrokkenheid van burgers. Door middel van bijvoorbeeld 

bijeenkomsten, werkgroepen of internetpanels worden grote groepen bewoners betrokken bij het 

opstellen van beleidsvoorstellen. Toch valt het bij de verschillende gemeenten op dat vaak dezelfde 

personen deelnemen (Ossewaarde, et al., 2008). Kortom men loopt er tegenaan dat er maar een 

selecte groep burgers betrokken wordt bij het opstellen van beleid, waardoor niet alle actoren 

betrokken worden in het proces.  

 

Effect op kwetsbare burgers  

Zoals ook al uit de bovenstaande alinea blijkt, komen bij participatiebijeenkomsten vaak dezelfde 

mensen langs. Kwetsbare burgers worden in de meeste gevallen niet direct betrokken, vaak kunnen 

kwetsbare burgers hun stem alleen laten horen via vertegenwoordigers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 

om jongeren, allochtonen, mensen met een beperking en mensen die zich in een sociaal zwakke 
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positie bevinden. Hierdoor komt het vaak voor dat voornamelijk oudere, hoger opgeleide, mondige 

burgers deelnemen aan burgerparticipatie (Ossewaarde, et al., 2008). Een voorbeeld van een 

gemeente die het belangrijk vindt dat een brede groep bewoners wordt betrokken bij 

burgerparticipatie is de gemeente Gooise Meren. Zij proberen de kwetsbare groepen te betrekken bij 

het participatieproces door nieuwe methoden en middelen in te zetten. De gemeente probeert de 

drempel om deel te nemen te verlagen, ook worden de instrumenten die gemeente inzet tijdens het 

participatieproces aangepast op deze doelgroepen (Gemeente Gooise Meren, 2016). Op deze manier 

wordt gestimuleerd dat elke burger zijn of haar kennis kan inbrengen tijdens het proces.  

 

Effect op kwaliteit   

Burgers kunnen de kwaliteit verhogen van een beleidsstuk door hun kennis te delen. De oplossingen 

die bedacht worden zijn beter en sluiten meer aan bij de probleemperceptie van burgers. Daar 

tegenover kan een te grote betrokkenheid van verschillende partijen, zoals burgers, ervoor zorgen 

dat er dure compromissen moeten worden gesloten (Ossewaarde, et al., 2008). De gemeente Gooise 

Meren (2016) geeft aan dat de gemeenteraad het stimuleert om gebruikerservaring, netwerken en 

kennis van bewoners, ondernemers en verenigingen in te zetten bij de planvorming. De gemeente 

Winsum (2014) geeft aan dat burgerparticipatie zorgt voor betere plannen en een betere uitvoering. 

Door de inbreng van bewoners ontstaat er beleid met een hogere kwaliteit (Gemeente Winsum, 

2014).  

 

Effect op snelheid  

Burgerparticipatie kan zowel zorgen voor snellere beleidsprocessen als voor vertragingen. Het 

betrekken van burgers levert vaak vertraging op tijdens de beleidsvoorbereiding. Maar het kan wel 

zorgen voor een versnelling van het proces wanneer in de beleidsvoorbereiding bepaalde 

weerstanden bij burgers worden weggenomen (Ossewaarde, et al., 2008). Onderzoek van de 

Commissie Elverding (2008) sluit hierop aan. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in participatie aan 

de voorkant van een proces zich zal terugverdienen in latere fases. Hierdoor zal namelijk het aantal 

bezwaren in de besluitvormingsfase afnemen, waardoor er tijdwinst kan worden behaald (Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, 2008).  

 

4.3 Aanbevelingen burgerparticipatie   
Verschillende gemeenten hebben een evaluatie uitgevoerd naar burgerparticipatie. Uit deze 

verschillende evaluaties zijn een aantal algemene aanbevelingen op te maken.   

 

Vroeg stadium betrekken van burgers  

De gemeente Winsum (2014) geeft aan dat het belangrijk is om burgers in een vroeg stadium te 

betrekken, dit heeft positieve invloed op het beleids- of uitvoeringsproces. Wanneer burgers later in 

het proces betrokken werden, kregen zij het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit komt omdat 

de hoofdlijnen van het beleid dan al meestal waren vastgelegd. Vervolgens werden burgers “voor de 

vorm” geraadpleegd (Gemeente Winsum, 2014). Ook uit eerder onderzoek van de provincie 

Overijssel (2008) blijkt dat het belangrijk is dat een gemeente in een vroeg stadium de burgers 

betrekt bij een bepaald project. Hierbij moeten de beleidskaders duidelijk zijn en moeten mensen het 

onderwerp herkennen. Het moet duidelijk zijn voor burgers dat hun inbreng daadwerkelijk effect kan 

hebben op de plannen van een gemeente (Ossewaarde, et al., 2008). In dat geval zullen burgers 
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meer vertrouwen hebben in de overheid en kan de kennis van burgers daadwerkelijk invloed hebben 

op de beleidsontwikkeling.  

 

Burgerparticipatie binnen de gemeentelijke organisatie   

Uit onderzoek van de Rekenkamer (2012) en een evaluatie van de gemeente Zuidhorn (2016) blijkt 

dat het belangrijk is dat er helder zicht is op het geldende beleid, de Kaders en de regels. Wanneer 

regelmatig wordt gewisseld van beleid en de mening van de gemeente verandert, wordt 

burgerparticipatie gehinderd (Rekenkamer, 2012; Gemeente Zuidhorn, 2016). Daarnaast is het 

belangrijk om een brede werkwijze te hanteren binnen de gemeente. Er is niet altijd een eenduidige 

aanpak. De werkwijze is dan bijvoorbeeld gebaseerd op de manier van werken van een aantal 

individuele ambtenaren (Rekenkamer, 2012). Om uitgangspunten en spelregels voor de inzet van 

burgerparticipatie te bepalen, zijn er een groot aantal gemeenten die een nota burgerparticipatie 

hebben vastgesteld. In 2016 had ongeveer 45% van de Nederlandse gemeenten de beschikking over 

een nota burgerparticipatie (Domingo, 2016).  

 

Omgaan met de inbreng van burgers 

Uit een onderzoek van de Rekenkamer (2012) naar burgerparticipatie in de gemeente Oosterhout 

blijkt dat burgers zich onvoldoende serieus genomen voelen. Zij hebben bijvoorbeeld het gevoel dat 

er niets met de input, die zij geleverd hebben, wordt gedaan. Ook in de kadernota van de gemeente 

Winsum (2014) wordt gemeld dat ook burgers in deze gemeente dit hebben ervaren. Uit onderzoek 

van de Nationale ombudsman (2009) blijkt dat dit een veel gehoorde klacht is van burgers. Men geeft 

aan dat de gemeente niet serieus omgaat met de inbreng van burgers. Bijvoorbeeld doordat blijkt 

dat het besluit eerder al genomen was op politiek bestuurlijk niveau. Burgers worden in dat geval 

alleen betrokken bij de beleidsvorming omdat het is voorgeschreven (Rekenkamer, 2012; Gemeente 

Winsum, 2014; Nationale Ombudsman, 2009). Dit heeft negatieve invloed op het vertrouwen van 

burgers in de overheid. De gemeente is hierbij niet in het bezit van kritische en reflecterende 

capaciteiten om te kijken naar de inbreng van burgers en dit mee te nemen in hun beslissingen.  

 

4.4 Randvoorwaarden burgerparticipatie 
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen harde en zachte randvoorwaarden om te 

verklaren of het participatieproces optimaal is ingericht. Aan de hand van beleidsdocumenten en 

evaluatierapporten is in dit hoofdstuk in beeld gebracht welke vormen van burgerparticipatie vaak 

worden gebruikt, wat de effecten zijn van burgerparticipatie en welke aanbevelingen worden 

gedaan, voortkomend uit de ervaringen van gemeenten. Wat opvalt, is dat er niet of nauwelijks 

wordt gesproken over de interactie tussen de gemeente en de burger, ook wordt er niet aangegeven 

waar de interactie het beste kan plaatsvinden. Wel is duidelijk dat alle vormen van wetenschap 

gewenst zijn, waarbij de inbreng van kennis van burgers bijdraagt aan de kwaliteit van de besluiten 

van de overheid. Belangrijk is dat burgers in een vroeg stadium worden betrokken bij de 

beleidsvorming, hiermee wordt vertrouwen gecreëerd. Ook wordt het als belangrijk gezien dat de 

gemeente daadwerkelijk iets doet met de inbreng van de burger. Hierbij is het belangrijk dat de 

gemeente beschikt over kritische en reflecterende capaciteiten en open staat voor andere 

perspectieven en de kennis van burgers. Burgerparticipatie is niet gericht op het bereiken van totale 

overeenstemming met de samenleving. Wel kunnen naar aanleiding van burgerparticipatie zaken 

wijzigen in de besluitvorming.  
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5. Case Deventer  
De gemeente Deventer is gelegen in het zuidwesten van de provincie Overijssel (zie figuur 4). De stad 

Deventer is veruit de grootste kern in de gemeente, andere relatief grote kernen zijn Bathmen, 

Schalkhaar en Diepenveen. In de gemeente wonen ruim 99.000 mensen (CBS, 2017).  

 
Figuur 4 Kaart ligging Deventer (Bronnen: Kadaster, 2017 en CBS, 2016)  

5.1  Omgevingsvisie Deventer 
Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet is de gemeente Deventer in 2016 gestart met het 

opstellen van een omgevingsvisie. Men was al begonnen met een gemeentebrede structuurvisie. 

Tijdens dit traject werd de komst van de Omgevingswet bekend gemaakt, omdat de gemeente 

Deventer toch bezig was om veel te integreren, is er bewust gekozen om een omgevingsvisie op te 

stellen in plaats van een structuurvisie (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 1 mei 2017). Het instrument zal worden vastgesteld als een echte 

omgevingsvisie zoals deze door de Omgevingswet wordt voorgeschreven. Dit komt omdat een 

omgevingsvisie niet juridisch bindend is voor burgers en bedrijven, zoals bijvoorbeeld een 

omgevingsplan dat wel is, hierdoor kan de gemeente Deventer al voor de invoering van de 

Omgevingswet een omgevingsvisie vaststellen (Projectleider Omgevingsvisie Deventer, persoonlijke 

communicatie 31 mei 2017).  

 

De bouwstenen van de omgevingsvisie worden gevormd door verschillende bestaande 

beleidsstukken en visies, hierbij gaat het bijvoorbeeld om sectorale structuurvisies. Het 

samenbrengen van de hoofdlijnen van deze verschillende visies is een grote opgave (Gemeente 

Deventer, 2016). In de Denklijn Omgevingsvisie van de Gemeente Deventer (2016, p. 9) wordt 

aangegeven welke opgave de gemeente dient te vervullen:  

 

De samenleving verandert steeds sneller en we weten nu maar zeer ten dele wat er de 

komende jaren allemaal op ons afkomt. In het fysieke domein willen en kunnen we ons 
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handelen niet zoals ‘voor de crisis’ laten sturen door vooraf bepaalde eindbeelden. De 

opgave is om voor de verschillende deelgebieden een ontwikkelingsrichting aan te geven en 

daarbij de speelruimte voor transformatie in beeld te brengen; dit alles met een doorkijk op 

de handelswijze van de gemeente om de gewenste kwaliteit te bereiken en te borgen 

(Gemeente Deventer, 2016). 

 

Er is bewust gekozen om eerst met een Denklijn richting de gemeenteraad te stappen. Hierdoor 

heeft de gemeenteraad de mogelijkheid gehad om in een vroeg stadium feedback te geven. Naar 

aanleiding van deze feedback zijn een aantal punten concreter gemaakt (Projectleider 

Omgevingsvisie Deventer, persoonlijke communicatie 31 mei 2017). Tevens zijn in de Denklijn van de 

gemeente Deventer (2016, p. 16) de ambities opgesteld die men door middel van de omgevingsvisie 

wil nastreven (Gemeente Deventer, 2016): 

   

 We verzilveren het bestaande: centraal staat het aanpassen van de fysieke leefomgeving 

aan de veranderende maatschappelijke vragen. Hierbij zal de focus liggen op het hergebruik 

en de herontwikkeling in plaats van slopen en uitbreiden. Daarnaast wordt er ingezet op het 

behouden en tevens versterken van de onderscheidende kwaliteiten.  

 We verbinden slim: hierbij gaat het om het versterken van de netwerkkracht van Deventer. 

Dit wil men bereiken door lokaal, regionaal en nationaal er voor te zorgen dat de fysieke, 

digitale, bestuurlijke en “zachte” verbindingen op orde zijn.   

 We handelen toekomstbestendig: men wil dat er een leefomgeving is waar het niet alleen 

voor mensen maar ook voor dieren en planten aangenaam leven is, vandaag en in de 

toekomst. 

 

Inmiddels zijn, na een ingewikkeld traject, de verschillende bestaande beleidsstukken en visies met 

elkaar geïntegreerd tot een integraal verhaal. Hierin komen voornamelijk de trends naar voren en de 

opgaves die men ziet voor Deventer, waar men zich de komende jaren op moet richten 

(ontwikkelingsopgave) en welke rol de gemeente hierbij speelt. Het algemene verhaal van de 

gemeente wordt specifiek toegespitst op deelgebieden, de omgevingsvisie zal worden opgebouwd 

uit verschillende fysieke deelgebieden (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 1 mei 2017).   

 

Aansluiting doelen omgevingsvisie  

De gemeente Deventer is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie die zal voldoen aan de 

eisen van de Omgevingswet. Er wordt duidelijk aangesloten op het doel van de omgevingsvisie. Een 

groot aantal beleidsstukken vormen de basis voor de omgevingsvisie. Op die manier wordt één 

integrale langetermijnvisie opgesteld. Door middel van ambities worden keuzes gemaakt over de 

omgevingskwaliteit en de ontwikkelingen. Kortom een omgevingsvisie, zoals deze volgens de 

Omgevingswet eruit moet komen te zien.  

 

5.2  Inrichting participatieproces Omgevingsvisie Deventer  

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven vormt bestaand beleid de basis voor de omgevingsvisie. Veel 

van de deze beleidstukken en visies zijn recent vastgesteld. In het Plan van aanpak participatietraject 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan (2016) wordt vermeld dat er reeds participatietrajecten zijn 

doorlopen. Op het moment dat de effecten van het integreren van het verschillende beleid duidelijk 
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worden, is het gewenst om actieve deelname in de vorm van participatie te laten plaatsvinden. Voor 

deze deelgebieden zijn de belangen concreet te maken en kan de gemeente vervolgens in gesprek 

gaan met de samenleving. Voor de rest was men niet van plan om een groots inhoudelijk 

participatietraject vorm te geven (Kranendijk, 2016).  

 

5.2.1 Belangen van participatie verschillende actoren: 
 

Gemeente  

De gemeente Deventer heeft als belang om burgers te raadplegen zodat zij erachter komen of de 

opgestelde stukken overeen komen met de mening van de burger. De verwachting is dat er weinig 

wezenlijke verschillen zullen zijn. Dit komt doordat verschillende beleidsstukken en visies de basis 

vormen voor de omgevingsvisie. Hiervoor zijn in het verleden al verschillende 

burgerparticipatieprocessen ingericht. Vanuit de gemeenteraad worden nauwelijks eisen gesteld aan 

burgerparticipatie tijdens het opstellen van de omgevingsvisie. Toch is het wel belangrijk om een 

proces te laten plaatsvinden, er kunnen altijd zaken in de omgevingsvisie wijzigingen naar aanleiding 

van burgerparticipatie.  

 

Organisaties en bedrijven  

De verschillende stakeholders worden betrokken nadat de verschillende beleidsstukken zijn 

geïntegreerd in één document. De gemeente wenst dat deze stakeholders hierin mee zullen gaan. Zij 

hebben vooraf weinig verwachtingen, met name vanuit de gemeente zal eerst het belang van de 

omgevingsvisie duidelijk moeten worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de verschillende partijen 

intensief betrokken zullen zijn bij de omgevingsvisie. Niet zo zeer tijdens het opstellen van de 

omgevingsvisie, maar vooral daarna, wanneer het document is vastgesteld. Het wordt een 

dynamisch instrument waarin telkens wijzigingen kunnen plaatsvinden.  

 

Burgers 

De rol voor de burgers wordt tijdens het opstellen van de omgevingsvisie beperkt gehouden. Burgers 

worden betrokken in een burgerparticipatieproces, maar dit is vooral om de opgestelde stukken te 

beoordelen. Veel invloed zullen burgers in deze fase dan ook niet hebben. Vanuit de burgers zelf zal 

er naar verwachting ook weinig belang zijn om mee te kunnen denken. In het verleden hebben zij 

vaak de mogelijkheid gehad bij andere beleidsprocessen om te participeren. Daarnaast heeft een 

omgevingsvisie weinig directe invloed op de persoonlijke leefomgeving van de burger. Wel zal de 

gemeente proberen het concreet te maken voor burgers, zodat duidelijk wordt wat er eventueel gaat 

veranderen. Hierdoor kunnen eventueel bepaalde zaken nog wijzigen in de opgestelde stukken naar 

aanleiding van burgerparticipatie. Daarnaast hebben burgers het belang om geïnformeerd te worden 

over de mogelijkheden die ontstaan door de komst van de omgevingsvisie.  

 

5.2.2 Doelen van burgerparticipatie  
Concrete doelen van burgerparticipatie zijn niet benoemd. In het Plan van aanpak participatietraject 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan (2016) worden wel algemene doelen van het participatieproces 

genoemd, deze doelen zijn dus gericht op alle doelgroepen van participatie en dus niet specifiek voor 

burgerparticipatie. De vijf volgende doelen worden benoemd: informeren, actief aanhaken en 

meenemen, bewust maken en committeren, equiperen, consulteren. Per doel is aangegeven wat de 

beoogde doelgroepen zijn. Het gaat hier om de doelen van zowel het participatieproces van de 
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omgevingsvisie als het omgevingsplan. Hieronder zijn de doelen beschreven die ook gericht zijn op 

de burgers van Deventer.  

 

Informeren 

Alle doelgroepen, dus ook burgers, dienen geïnformeerd te worden over de wetswijziging en de 

hieruit volgende veranderingen. Voor burgers geldt het belangrijk is dat zij laagdrempelig wordt 

geïnformeerd over welke wijzingen er zullen plaatsvinden binnen de regelgeving voor de fysieke 

leefomgeving (Kranendijk, 2016). 

 

Actief aanhaken en meenemen:  

Alle spelers binnen de fysieke leefomgeving zullen onderdeel worden van het netwerk waarbinnen 

de instrumentarium (zoals de omgevingsvisie) uitgevoerd zullen worden. Ook burgers kunnen hierin 

aanhaken, door met initiatieven te komen. De Omgevingswet is er immers opgesteld dat mensen zelf 

initiatief nemen. Dat betekent dat in de participatie, die men doet als gemeente, juist het 

uitnodigende en inspirerende naar voren moet komen (Procesleider participatie Omgevingswet 

Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017).  

 

Bewust maken en committeren: voor de verschillende doelgroepen geldt dat zij moeten weten wat 

er voor hen wijzigt. Belangrijk hierbij is om gezamenlijk het gesprek te voeren en op deze manier 

commitment bij iedereen te krijgen over zijn of haar rol tijdens de uitvoering (Kranendijk, 2016).  

 

Interactief consulteren: de behoefte aan participatie zal gepeild moeten worden onder de burgers. 

Waar nodig kan geconsulteerd/gediscussieerd worden over de toekomstige wijzigingen in de 

wetgeving (Kranendijk, 2016). 

 

Wat opvalt, is dat de doelen van participatie vooral gericht zijn op de mogelijkheden die de 

Omgevingswet biedt. Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de participatie bij het opstellen van 

de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Wel wordt in deze doelen aangesloten op verschillende 

zachte en harde randvoorwaarden. De participatie is hier gericht op de interactie tussen de 

verschillende doelgroepen, waarbij gezamenlijk het gesprek wordt gezocht. Daarnaast is er sprake 

van een wederzijds belang. De gemeente wil graag dat er initiatieven uit de samenleving ontstaan. 

Hiervoor is het nodig om de burgers bewust te maken van de mogelijkheden.  

 

Kijkend naar burgerparticipatie bij het opstellen van de omgevingsvisie is het belangrijk dat de 

gemeente in gesprek komt met burgers over hoe zij hun leefomgeving zien. Door in gesprek te gaan 

kan de gemeente erachter komen of wat in de omgevingsvisie is opgeschreven overeenkomt met het 

beeld dat ook daar buiten leeft (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke 

communicatie 1 mei 2017). De verschillende methoden die de gemeente Deventer hierbij wil 

toepassen worden in het vervolg van dit hoofdstuk behandeld. Kortom, er wordt geprobeerd 

overeenstemming te bereiken tussen de gemeente en de burger over de inhoud van de 

omgevingsvisie. Opvallend hierbij is dat de gemeente de burger niet laat meedenken over de inhoud 

van de omgevingsvisie, maar alleen de inhoud laat beoordelen. Dit is een bewuste keuze omdat 

burgers al een rol hebben gespeeld bij het opstellen van de verschillende beleidsstukken.  
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Het tweede doel van burgerparticipatie is dat bewoners bewust moeten worden van de 

mogelijkheden die er ontstaan door de komst van de Omgevingswet, waarbij duidelijk wordt dat er 

meer ruimte komt voor initiatieven (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke 

communicatie 1 mei 2017). Dit is ook op te maken uit de verschillende doelen die zijn opgenomen in 

het Plan van aanpak. Hierbij is sprake van een wederzijds belang. De gemeente heeft er belang bij 

dat de burger bekend wordt met de wetswijziging. Waardoor de burger meer ruimte krijgt om met 

initiatieven te komen. Het burgerparticipatieproces is hierdoor niet alleen gericht op de inhoud van 

de omgevingsvisie, maar ook op de kennismaking met de Omgevingswet.  

 

Volgens Innes & Booher (2004) zijn er vijf doelen van burgerparticipatie. Allereerst dient het om 

erachter te komen wat de voorkeuren van burgers zijn, daarnaast verbetert het beslissingen van de 

overheid, creëert het draagvlak, zorgt het ervoor dat legitimiteit wordt verkregen en tot slot is 

burgerparticipatie wettelijk verplicht (Innes & Booher, 2004). Zoals aangegeven dient 

burgerparticipatie tijdens dit traject vooral als manier om erachter te komen of de zaken uit de 

omgevingsvisie overeenkomen met de mening van de samenleving. Op deze manier komt men er in 

ieder geval achter wat de voorkeuren van burgers zijn. Het is echter de vraag in hoeverre de mening 

van de burger daadwerkelijk nog invloed heeft op de inhoud van de omgevingsvisie, hierdoor is het 

lastig te duiden of burgerparticipatie daadwerkelijk de beslissingen van de overheid zal verbeteren. 

Door burgers te betrekken wordt er in ieder geval draagvlak gecreëerd. Het zorgt ervoor dat de 

keuzes die de overheid maakt gerechtvaardigd worden. Tot slot is het wettelijk verplicht om een 

burgerparticipatieproces te laten plaatsvinden bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hoe dit 

proces wordt ingericht staat de gemeente vrij.  

 

5.2.3  De doorlopen stappen 
Het burgerparticipatieproces bij het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente Deventer is 

op te delen in verschillende stappen. Allereerst zijn burgers al tijdens verschillende trajecten 

benaderd, hierbij gaat het voornamelijk om visies en beleidsstukken. Bij de start van de 

omgevingsvisie zijn allereerst verschillende stakeholders geraadpleegd om mee te lezen en mee te 

gaan in het proces. De achterban van deze stakeholders bestaat uit burgers, op deze manier vindt 

indirect burgerparticipatie plaats. Vervolgens zal de gemeente naar de burgers toestappen met de 

concept omgevingsvisie. Hierbij worden voor het eerst burgers direct geraadpleegd over de 

omgevingsvisie. Vervolgens zal na de vaststelling van de omgevingsvisie burgerparticipatie blijven 

plaatsvinden. De omgevingsvisie is namelijk een dynamisch instrument en zal telkens worden 

vernieuwd, waarbij burgerparticipatie gewenst is.  

 

Eerdere trajecten  

De verschillende beleidsstukken en visies die de basis vormen voor de omgevingsvisie worden 

hieronder toegelicht. Door te analyseren hoe de gemeente Deventer burgers in het verleden heeft 

betrokken, kan beoordeeld worden of de keuze om pas in een later stadium van het opstellen van de 

omgevingsvisie naar de burger te stappen begrijpelijk is.  

 

Ambitiedocument voor de binnenstad (2010): In dit document worden aanbevelingen gedaan 

richting de gemeente Deventer over de binnenstad. Waarbij de ambitie is om toe te werken naar een 

attractieve vitale binnenstad. Er wordt advies gegeven over de binnenstadsontwikkeling en samen 

met belanghebbenden wordt een voorstel gegeven over hoe de binnenstad ontwikkeld kan worden 
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(Asselbergs & Coenen, 2010). Burgers kregen de mogelijkheid om op dit document te reageren. Ook 

kregen zij de mogelijkheid om hun reactie nader toe te lichten aan de gemeenteraad tijdens een 

politieke markt. Alle opmerkingen zijn vastgelegd in een reactiedocument, dit document wordt 

meegenomen in het uitvoeringsplan (Gemeente Deventer, 2010). Bij dit burgerparticipatieproces 

heeft geen interactie plaatsgevonden tussen de verschillende actoren. Burgers kregen de 

mogelijkheid om te reageren, maar konden niet de dialoog aangaan om overeenstemming te 

bereiken. Wel zullen de reacties meegenomen worden in het uitvoeringsplan, waardoor 

burgerparticipatie invloed heeft gehad.  

 

Structuurvisie Stadsaszone (2013): De Stadsaszone heeft invloed op de economische positie van 

Deventer. Volgens de gemeente biedt dit gebied veel kansen. Hiervoor is een nieuwe strategie nodig. 

Daarom is de structuurvisie Stadsaszone opgesteld. Met als doel om stedelijke en economische 

vernieuwing te laten starten (Gemeente Deventer, 2013). Om draagvlak te creëren heeft een 

participatieproces plaatsgevonden. Omdat deze structuurvisie vooral gericht is op bedrijven, is de 

gemeente de dialoog aangegaan met partners in de stad. Op verschillende momenten heeft er 

interactie plaatsgevonden tussen de gemeente en verschillende actoren. Door in gesprek te gaan 

met deze partners is het aantal zienswijzen beperkt gebleven tot zes. Naar aanleiding van deze 

zienswijzen, zijn een aantal zaken inhoudelijk aangepast in de structuurvisie Stadsaszone (Gemeente 

Deventer, 2013). Voor burgers is er de mogelijkheid geweest om een zienswijze in te dienen. Door 

het economische karakter van deze structuurvisie is het begrijpelijk dat burgers niet via een speciaal 

participatieproces zijn geraadpleegd. Tijdens het proces is de gemeente naar partners toe gegaan, 

waardoor de interactie plaatsvond in een prettige omgeving voor deze deelnemers. Dit heeft een 

bijdrage geleverd aan de interactie en gezorgd voor meer overeenstemming. 

 

Detailhandelsvisie (2015): De aanleiding voor de Detailhandelsvisie zijn de turbulente 

ontwikkelingen op de retailmarkt, zoals bijvoorbeeld leegstand, maar ook de komst van e-commerce. 

Deze visie geeft een beeld van de belangrijkste trends en ontwikkelingen en geeft aan waar de 

kansen en bedreigingen liggen (Gemeente Deventer, 2015). De Detailhandelsvisie is tot stand 

gekomen na een breed gedragen overlegtraject. Waarbij discussieavonden, werkateliers en 

presentaties aan de adviescommissies hebben plaatsgevonden. Hierna is de concept 

Detailhandelsvisie vastgesteld en heeft deze ter inzage gelegen. Er zijn in totaal elf reacties 

binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties zijn enkele zaken gewijzigd. Vervolgens heeft de 

gemeenteraad van Deventer de Detailhandelsvisie vastgesteld (Gemeente Deventer, 2015). De 

gemeente heeft er voor gekozen om de dialoog aan te gaan tijdens discussieavonden, nog voordat de 

visie werd opgesteld, om zo tot overeenstemming te komen over de inhoud. Voor burgers was er de 

mogelijkheid om een reactie in te dienen. Gezien het onderwerp was het niet nodig om burgers op 

een andere wijze te betrekken bij het proces.  

 

Koersdocument ruimtelijk erfgoed (2014): Dit document geeft duidelijkheid over de positie van 

erfgoed in de gemeente Deventer. Er worden kaders gesteld waar binnen keuzes kunnen worden 

gemaakt (Gemeente Deventer, 2014). Tijdens het participatietraject heeft interactie plaatsgevonden 

via ronde tafel gesprekken, waarbij de verschillende belanghebbenden aanwezig waren. Daarnaast 

zijn verschillende personen geïnterviewd (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 16 juni 2017).  
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Beleidsagenda Ecologie (2012): In dit document worden acties benoemd die bijdragen aan de 

instandhouding en de versterking van de ecologisch waarden in de gemeente Deventer. Deze 

beleidsnota is door middel van co-creatie opgesteld, waarbij verschillende “groene groepen” 

betrokken waren (Gemeente Deventer, 2012). De meningen van burgers en betrokken groepen 

komen samen in de Adviesraad Natuur en Milieu. Deze organisatie is actief betrokken geweest bij het 

opstellen van de beleidsagenda Ecologie (Gemeente Deventer, 2012). Hier heeft dus geen groots 

burgerparticipatieproces plaatsgevonden, maar konden burgers hun stem laten horen via de 

Adviesraad Natuur en Milieu.  

 

Verschillende dorpsvisies: In de gemeente Deventer zijn verschillende dorpen gelegen. Voor elk dorp 

is een dorpsvisie opgesteld. Hierin worden streefbeelden geschetst op het gebied van wonen, 

werken, voorzieningen en openbare ruimte (Gemeente Deventer, 2013). Volgens de procesleider 

participatie kunnen deze verschillende dorpsvisies nagenoeg één op één worden overgenomen in de 

omgevingsvisie. Tijdens deze trajecten is uitgebreid gesproken met de burgers en partijen in deze 

dorpen. Hierbij is de dialoog aangegaan en gevraagd welke richting het dorp op wil, hoe gedacht 

wordt over wonen, maar ook bijvoorbeeld het aspect gezondheid is besproken. Hierdoor is het 

mogelijk om deze visies naadloos over te nemen in de omgevingsvisie (Procesleider participatie 

Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017).  

 

Ervaringen uit verschillende trajecten: Volgens de procesleider participatie heeft tijdens het 

opstellen van de verschillende dorpsvisies de meeste interactie plaatsgevonden. Tijdens deze 

trajecten werden verschillenden fases doorlopen en konden bewoners, die daar behoefte aan 

hadden, aanhaken. De interactie vond bijvoorbeeld plaats in werkgroepen. Tijdens de verschillende 

trajecten zijn ervaringen opgedaan die meegenomen kunnen worden tijdens het 

burgerparticipatieproces bij het opstellen van de omgevingsvisie. Belangrijk is zaken concreet te 

maken voor burgers. Mensen kunnen eigenlijk pas meepraten op het moment dat zij ook 

daadwerkelijk snappen waar het over gaat (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 16 juni 2017). Verschillende zachte en harde randvoorwaarden hebben 

een rol gespeeld. Uit de participatietrajecten van de verschillende beleidsstukken is op te maken dat 

de gemeente op verschillende momenten de dialoog is aangegaan met verschillende actoren, 

waaronder burgers. Via bijvoorbeeld werkgroepen of ronde tafel gesprekken heeft er interactie 

plaatsgevonden en is geprobeerd overeenstemming te bereiken. Los van deze trajecten, verzamelt 

de gemeente op andere manieren informatie over de burgers, aldus de procesleider participatie. Via 

bijvoorbeeld wijkteams is er op verschillende niveaus contact met bewoners. Daarnaast wordt er 

onderzoek gedaan, bijvoorbeeld via burgerpanels of enquêtes (Procesleider participatie 

Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 16 juni 2017). Er is dan ook bewust gekozen om 

pas in een later stadium de burgers te raadplegen. Het is met name belangrijk dat ervoor gezorgd 

wordt dat zaken die in het verleden besproken zijn naadloos worden overgenomen in de nieuwe 

omgevingsvisie. Wanneer dat het geval is, heeft het weinig zin om opnieuw over dezelfde 

vraagstukken in gesprek te gaan met bijvoorbeeld burgers (Procesleider participatie Omgevingswet 

Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017). De projectleider van de Praktijkgroep 

Omgevingswet kan zich vinden in de werkwijze van Deventer:  

  

“Omdat zij veel in de wijken doen en al aardig goed weten wat er leeft en op dit moment een 

bepaalde planning hebben voor de omgevingsvisie is er een bepaald proces bedacht om te 
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komen tot vaststelling van de omgevingsvisie, waarin het erg lastig is om weer helemaal van 

voor af aan te beginnen, want je weet al een hoop, en daar kun je gewoon gebruik van 

maken. Ik zou zeggen, doe dat gewoon, stel die omgevingsvisie vast, met die 

burgerparticipatie zoals je dat in gedachte hebt.” (Projectleider Praktijkgroep Omgevingswet, 

persoonlijke communicatie 9 mei 2017). 

 

Betrekken van stakeholders  

De eerste stap was om de verschillende genoemde beleidsstukken te integreren tot één integraal 

document. Vervolgens zijn de verschillende stakeholders benaderd, het betreft een groot pallet aan 

stakeholders uiteenlopend van de Fietsersbond, de Ecologie vereniging en het MKB in de binnenstad. 

Op deze manier worden de verschillende vakgebieden, zoals duurzaamheid en gezondheid betrokken 

bij het proces (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 

2017). Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden, dit werd de “Expeditieborrel” 

genoemd. Hierbij is allereerst aan de deelnemers uitgelegd wat de Omgevingswet is, wat er op hen 

afkomt en wat voor contactmomenten zij kunnen verwachten, maar ook dat men vanuit de 

gemeente graag wenst dat zij meegaan, omdat het een gezamenlijk proces is voor de komende jaren. 

Vervolgens zullen zij meelezen met de omgevingsvisie. Hierna is het de bedoeling om in september 

met zoveel mogelijk stakeholders om tafel te gaan zitten. Volgens de procesleider participatie is het 

de bedoeling dat dit een zo breed mogelijke groep is. Zodat zij met elkaar in gesprek gaan en leren 

van elkaar. Het is echt de bedoeling dat hierbij interactie plaatsvindt, waardoor uiteindelijk zoveel 

mogelijk overeenstemming kan worden bereikt. Het is nog de vraag of dit inhoudelijk is of juist 

procesmatig. Dit komt omdat er in de omgevingsvisie veel ruimte blijft, waardoor er veel initiatieven 

zullen komen. Het is belangrijk om af te spreken wat voor soort proces dan wordt doorlopen, zodat 

iedereen aan het einde zorgvuldig is betrokken (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 16 juni 2017). Door stakeholders medeverantwoordelijk te maken voor 

het participatieproces, kunnen meer mensen worden bereikt. Zij nemen namelijk allemaal hun eigen 

achterban hierin mee (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 

1 mei 2017).   

 

Dit betekent dat tijdens het participatieproces allereerst interactie zal plaatsvinden tussen de 

gemeente en de stakeholders. De stakeholders nemen vervolgens hierin hun achterban mee, 

waardoor een grote groep burgers wordt betrokken. Pas in een later stadium zullen de burgers direct 

geraadpleegd worden door de gemeente.  

 

Op het moment dat de stakeholders betrokken worden, heeft de gemeente al stukken opgesteld. Dat 

betekent dat niet alle kennis tot stand komt tijdens het participatieproces. Wel vindt er interactie 

plaats tussen de gemeente en de verschillende stakeholders. De verschillende deelnemers komen 

hierbij met kennis uit de verschillende vakgebieden, om zo de inhoud van de omgevingsvisie te 

beoordelen. De gemeente staat er vervolgens open voor om zaken aan te passen in de 

omgevingsvisie. Er wordt overeenstemming gezocht tussen de stukken die de gemeente heeft 

opgesteld en de belangen van de verschillende stakeholders. Daarnaast worden de stakeholders 

meegenomen, omdat de omgevingsvisie voor hen van belang is voor de komende jaren. De 

omgevingsvisie biedt mogelijkheden voor de verschillende stakeholders om met initiatieven te 

komen. Hierdoor is er sprake van een wederzijds belang.  
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Betrekken van burgers 

De projectleider van de omgevingsvisie noemt de manier waarop participatie wordt uitgevoerd 

“getrapte participatie”. In principe zijn de wensen van bewoners al verzameld in de verschillende 

beleidsstukken. Stakeholders zullen meelezen met de omgevingsvisie, hierna zullen zaken verbeterd 

worden of worden toegevoegd. Met dit document, een concept omgevingsvisie, stapt men 

vervolgens naar de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad het goed genoeg vindt, kan er 

vervolgens per deelgebied naar de burger worden gestapt. In de verschillende deelgebieden spelen 

verschillende belangen. Hierdoor kunnen zaken concreet worden gemaakt per deelgebied, waardoor 

het voor burgers toegankelijker wordt (Projectleider Omgevingsvisie Deventer, persoonlijke 

communicatie 31 mei 2017).  

 

Volgens de procesleider participatie is het vooral belangrijk om in gesprek te komen met de burgers 

over hoe zij hun persoonlijke leefomgeving zien. Wat zij daar fijn aan vinden en wat zij daar minder 

fijn aan vinden. Dit zal per persoon verschillen, voor sommige mensen is alleen het straatniveau van 

belang, terwijl andere mensen betrokken zijn in een belangenpartij voor de wijk (Procesleider 

participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017). Op deze manier 

luistert de gemeente naar de verschillende burgers, waarbij iedere burger vanuit een ander 

perspectief kijkt naar zijn of haar leefomgeving. De gemeente respecteert de mening van de burger 

en gaat opzoek naar overeenstemming.  

 

De omgevingsvisie is opgebouwd uit verschillende gebiedsbeschrijvingen. Hierdoor wordt het 

concreter gemaakt, er worden bijvoorbeeld zaken op straatniveau benoemd. Tijdens het raadplegen 

van burgers zal in gesprek gegaan worden op het niveau waar mensen zelf behoefte aan hebben 

(Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017). Hiermee 

wordt geprobeerd om burgers te raadplegen op hun eigen niveau. Er wordt rekening mee gehouden 

dat de verschillende burgers anders naar bepaalde zaken kijken en verschillende meningen hebben.  

 

De omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau, door het op deze manier in te steken wordt het 

toegankelijker gemaakt voor de verschillende doelgroepen om te participeren. Toch blijft het lastig 

om alle lagen binnen de bevolking te bereiken. Meer publiciteit zal ervoor zorgen dat er meer 

reacties vanuit de samenleving opkomen. Maar uiteindelijk moet je veel kennis hebben om echt 

betrokken te kunnen worden, aldus de projectleider van de Praktijkgroep Omgevingswet. Vooral bij 

het overkoepelende aspect is burgerparticipatie minder gewenst. Wanneer het gebiedsgericht wordt 

aangepakt, zoals Deventer doet, wordt het voor mensen aantrekkelijker om te participeren 

(Projectleider Praktijkgroep Omgevingswet, persoonlijke communicatie 9 mei 2017). 

 

Burgerparticipatie via verschillende methodes 

Om daadwerkelijk burgerparticipatie te laten plaatsvinden dienen er verschillende methoden 

worden toegepast. Momenteel is de gemeente nog op zoek naar welke methoden het meest 

passend zijn. De procesleider participatie noemt een aantal mogelijke methoden. Op dit moment is 

nog niet bepaald welke methoden daadwerkelijk worden toegepast. Deze verschillende mogelijke 

methoden zijn hieronder nader toegelicht en geanalyseerd.  
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Erfgoed als katalysator: De gemeente Deventer is bezig met een pilot waarbij erfgoed wordt ingezet 

als een katalysator voor een goed gesprek met de samenleving: 

 

“Als je mensen aan de hand van de historische ontwikkeling en beelden van vroeger laat zien 

hoe zo’n wijk opgebouwd is, krijg je al heel snel verhalen. En als je dan die verhalen een beetje 

stuurt in de zin van, wat trok u zo aan dat beeld van vroeger? Wat is daar dan belangrijk? 

Dan is dat bijvoorbeeld een plein waar het nu allemaal verloederd is, wat toen heel leefbaar 

was.” (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 

2017).  

 

Vervolgens kan de link worden gelegd met de toekomst. Het moet toegankelijk zijn voor burgers, 

bijvoorbeeld via een bus die men kan parkeren in de wijk. Mensen moeten er simpel doorheen 

kunnen lopen en vervolgens hun verhaal kwijt kunnen. Op deze manier kan erachter worden 

gekomen wat burgers echt willen, zonder dat er expliciet over een omgevingsvisie wordt gesproken 

(Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017). Op deze 

manier wordt een “arena” gevormd waarin het prettig is voor burgers om deel te nemen aan het 

participatieproces. Door niet direct te kijken naar de omgevingsvisie, maar juist de persoonlijke 

leefomgeving te betrekken van bewoners, worden prettige omstandigheden gecreëerd om te 

participeren. Hierdoor is het mogelijk om verschillende lagen van de bevolking te betrekken bij het 

participatieproces, zodat iedereen zijn of haar kennis kan inbrengen.  

 

Rondwandeling: Hierbij is het de bedoeling om met een groep een wandeling te maken door de wijk. 

Bij voorkeur is dit een gemêleerd gezelschap, bestaande uit stakeholders, raadsleden, ambtenaren 

en bewoners, zodat interactie plaatsvindt tussen verschillende actoren. De dialoog zal gaan over de 

dingen in de wijk. Vervolgens is het de bedoeling om met elkaar te gaan analyseren, waarbij de 

voorgenomen ontwikkelingsrichtingen worden meegenomen (Procesleider participatie 

Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 16 juni 2017). Hierdoor worden zaken voor 

burgers concreet, daarnaast worden zij bewust gemaakt van de toekomstige ontwikkelingen die 

kunnen plaatsvinden. Belangrijke rol hierbij speelt de interactie tussen de verschillende actoren, 

zodat meer wederzijds begrip ontstaat.  

 

Overige methoden: Het is de bedoeling dat de methoden worden afgestemd per deelgebied. Er zijn 

deelgebieden waar het niet nodig is om veel aandacht aan te schenken. Terwijl er ook gebieden zijn 

waar het belangrijk is om er een impuls aan te geven (Procesleider participatie Omgevingswet 

Deventer, persoonlijke communicatie 16 juni 2017). Om burgers te informeren kunnen verschillende 

klassieke methoden worden gebruikt zoals informatiebijeenkomsten, een nieuwsbrief en 

communicatie via media (Kranendijk, 2016).  

 

Beide doelen meenemen in de methoden: Zoals eerder vermeld heeft het burgerparticipatieproces 

twee doelen. Allereerst om erachter te komen of wat is opgeschreven in de omgevingsvisie 

overeenkomt met wat leeft in de samenleving. Het tweede doel is om burgers bewust te maken van 

de mogelijkheden van de Omgevingswet. Volgens de procesleider participatie is het de wens om 

beide doelen tegelijkertijd mee te nemen in het proces. Wanneer de ontwikkelingsrichtingen van de 

omgevingsvisie worden getoond, en het gaat over de kansen die een wijk heeft, kunnen burgers 

worden gewezen op de mogelijkheden die ontstaan, door de omgevingsvisie (Procesleider 
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participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 16 juni 2017). Hierbij is sprake van 

een wederzijds belang. De gemeente wil graag dat burgers zelf met initiatieven komen, terwijl 

burgers op deze manier leren wat de mogelijkheden zijn.  

 

Verschillende momenten van burgerparticipatie 

Samenvattend zijn op verschillende momenten burgers direct en indirect geraadpleegd, waarbij 

verschillende harde en zachte randvoorwaarden een rol hebben gespeeld. Via verschillende eerdere 

trajecten weet de gemeente al veel over de burgers en wat er leeft in de verschillende deelgebieden. 

Door de stakeholders te betrekken, wordt de achterban, bestaande uit burgers, ook meegenomen in 

het proces. Vervolgens zullen burgers direct benaderd worden, zowel over de inhoud van de 

omgevingsvisie als over de mogelijkheden die ontstaan door de omgevingsvisie. Het betrekken van 

burgers in een later stadium van het proces draagt niet bij aan het vertrouwen in de overheid. Gezien 

de argumenten die de gemeente Deventer hiervoor heeft, is de keuze begrijpelijk. In figuur 5 zijn alle 

stappen schematisch weergegeven. 

 

Wat opvalt, is dat er tijdens al deze verschillende stappen nauwelijks gelijktijdig interactie plaatsvindt 

tussen alle actoren, terwijl dit één van de randvoorwaarden is om participatie optimaal te laten 

plaatsvinden. De procesleider participatie geeft aan dat nu alle verschillende participatietrajecten 

onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld stakeholders op een ander moment 

worden benaderd dan burgers. Toch vraagt zij zich af of deze vorm de juiste is. Het kan zijn dat uit de 

verschillende trajecten blijkt dat de verschillende actoren niet op één lijn zitten. Wanneer er 

interactie plaatsvindt tussen deze verschillende actoren, zullen zij snappen dat er sprake is van 

verschillende facetten en dat zij niet de enige speler zijn. Hierdoor zullen de verwachtingen van de 

verschillende actoren waarschijnlijk minder hoog zijn, dan wanneer zij individueel zijn benaderd. 

Toch is het ook erg ingewikkeld, dingen kunnen uit de hand lopen, waarbij emoties te hoog oplopen. 

Daarom stoeit de gemeente er nog mee hoe hier mee omgegaan dient te worden tijdens het 

participatieproces. In de Omgevingswet gaat het ook over samenhang en samenspel, waarbij je met 

elkaar aanhaakt, waardoor interactie tussen de verschillende actoren gewenst is (Procesleider 

participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 16 juni 2017).  

 

 
        
   Figuur 5 Stappen omgevingsvisie Deventer 
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5.3 Invloed burgerparticipatie Omgevingsvisie Deventer  
 

Resultaten uit burgerparticipatie   

Nadat de burgers op gebiedsniveau benaderd zijn, wordt er gekeken naar wat er is opgehaald. 

Afhankelijk hiervan kunnen de behaalde resultaten nog invloed hebben op de inhoud van de 

omgevingsvisie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bewoners het totaal niet eens zijn met een 

voorgenomen ontwikkeling:  

 

“Het is de bedoeling om te kijken naar alle input die daar uitgekomen is, in hoeverre dat nog 

invloed heeft op het geen wat er al ligt. Moeten er nog echt bepaalde dingen veranderd 

worden? Het kan ook zijn dat je zegt van, nou wij willen als gemeente heel graag voor een 

bepaald gebied deze ontwikkeling, omdat wij denken dat dat voor het algemeen belang het 

beste is, terwijl er een aantal groeperingen in zo’n wijk misschien zeggen dat het heel anders 

moet worden. En dat is dan interessant, dat kan je dan bijvoorbeeld aan de raad voorleggen.” 

(Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke communicatie 1 mei 2017) 

 

De projectleider van de omgevingsvisie geeft aan dat zaken in de omgevingsvisie anders kunnen zijn 

dan in de huidige situatie. Bij burgerparticipatie kan daar de focus op liggen, en kan het gesprek aan 

worden gegaan met de burgers. Hieruit kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in de omgevingsvisie, 

anders heeft het geen zin om burgerparticipatie te laten plaatsvinden (Projectleider Omgevingsvisie 

Deventer, persoonlijke communicatie 31 mei 2017).  

 

De gemeente staat er open voor om zaken te wijzigen in de omgevingsvisie, nadat de stakeholders 

hebben meegelezen en nadat de burgers zijn benaderd. Dit kan alleen wanneer een gemeente 

beschikt over een reflecterende en kritische capaciteit, waardoor zoveel mogelijk overeenstemming 

over de inhoud kan worden bereikt. Door burgers te raadplegen en daadwerkelijk open te staan voor 

het gesprek, geeft de gemeente aan vertrouwen te hebben in de burgers. Andersom zullen burgers 

meer vertrouwen krijgen in de overheid, als zij mee worden genomen in het proces, en het 

daadwerkelijk nog mogelijk is dat er iets met hun mening wordt gedaan. Toch zal het voor het 

vertrouwen in de overheid beter zijn om burgers vanaf het begin te betrekken bij het proces. Zoals 

bleek uit hoofdstuk 4, hebben burgers het gevoel dat zij alleen “voor de vorm” worden 

geraadpleegd, aangezien de stukken al zijn opgesteld. De procesleider participatie Omgevingswet 

geeft aan dat de keuze om burgers pas in een later stadium te betrekken, vaak verdedigd moet 

worden. Een gehoorde kritiek is dat er geen draagvlak wordt gecreëerd. De gemeente Deventer blijft 

achter hun standpunt staan. De omgevingsvisie bestaat uit stukken waar al veel burgers recent bij 

betrokken zijn geweest (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, persoonlijke 

communicatie 1 mei 2017).  

 

Vervolg stappen 

De planning is om de omgevingsvisie eind 2017 vast te stellen. Het burgerparticipatieproces dient 

plaats te vinden na de zomer van 2017. In principe begint het proces pas daarna:  

 

“Het is niet zo dat als het eenmaal in de omgevingsvisie staat, alles getackeld is, daarna 

begint het pas, daarna gaat het er vooral om hoe je met elkaar hiermee omgaat. Als het stuk 

er ligt, en er komt een initiatief, hoe ga je dan met elkaar het proces aan? En hoe zorg je dus 
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al die spelers in die leefomgeving, dat die bij een initiatief aangehaakt raken en dus ook hun 

belangen kunnen inbrengen.” (Procesleider participatie Omgevingswet Deventer, 

persoonlijke communicatie 1 mei 2017) 

 

Dit betekent dat er een belangrijkere rol ontstaat voor de initiatiefnemer. Vanuit de overheid moet 

men duidelijker zijn dan in de huidige situatie. Er moeten kaders worden meegegeven aan de 

initiatiefnemer zodat hij draagvlak kan verwerven en kan communiceren. Dit betekent dat deze 

kaders gesteld moeten worden in de omgevingsvisie (Raadslid gemeente Deventer, persoonlijke 

communicatie 12 mei 2017). De projectleider van de Praktijkgroep geeft aan dat de omgevingsvisie 

een dynamisch instrument is. De omgevingsvisie die men nu aan het opstellen is, is eigenlijk maar 

een momentopname. Voor dit moment is dat de optimale ontwikkelingsrichting van de gemeente. 

Maar deze visie kan bijvoorbeeld volgend jaar al worden bijgesteld. Dit kan door gebruik te maken 

van kennis en ontwikkeling in de samenleving. Dit betekent dat burgerparticipatie door zal blijven 

gaan nadat de omgevingsvisie is vastgesteld (Projectleider Praktijkgroep Omgevingswet, persoonlijke 

communicatie 9 mei 2017).  

 

Het is daarom belangrijk om vervolgens telkens de omgevingsvisie te blijven actualiseren, waarbij het 

accent wordt verlegd naar het initiatief in de verschillende wijken. Daarbij moet worden gemonitord 

wat mensen echt belangrijk vinden. Zodat uiteindelijk meer mensen het gevoel hebben dat zij samen 

de visie op de wijk bepalen. De gemeente moet dat vervolgens integreren in de totale visie. 

Daarnaast zullen er ook wijkoverstijgende besluiten genomen moeten worden. Hierbij gaat het niet 

om initiatieven vanuit de samenleving, maar is meer een top-down benadering van toepassing. 

Burgers kunnen hierbij wel meepraten, maar uiteindelijk moet er een besluit genomen worden, 

waarbij ook hogere belangen meespelen (Projectleider Praktijkgroep Omgevingswet, persoonlijke 

communicatie 9 mei 2017). 

 

Wat opvalt, is dat de focus heel erg ligt op het dynamische aspect van de omgevingsvisie, hierdoor is 

het mogelijk om telkens de omgevingsvisie te actualiseren nadat deze is vastgesteld. De komst van 

de Omgevingswet en de vaststelling van de omgevingsvisie zullen ervoor zorgen dat er meer ruimte 

komt voor initiatieven. Zoals ook bleek uit de doelen van de gemeente voor burgerparticipatie, speelt 

de kennismaking met de mogelijkheden een belangrijke rol.  

 

5.4 Deelconclusie 

De omgevingsvisie van de gemeente Deventer zal voldoen aan het algemene doel van de 

omgevingsvisie. Het betreft een integrale langetermijnvisie waarin keuzes worden gemaakt over de 

omgevingskwaliteit en toekomstige ontwikkelingen. Om dit waar te maken zijn drie ambities 

opgesteld: we verzilveren het bestaande, we verbinden slim en we handelen toekomstbestendig.  

 

De basis voor de omgevingsvisie wordt gevormd door bestaande beleidstukken en visies. Hierdoor 

wordt de samenhang van het beleid bevorderd. Daarnaast is het niet nodig om opnieuw massaal 

naar de burger toe te stappen om burgerparticipatie te laten plaatsvinden, omdat deze trajecten al 

hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de bestaande beleidsstukken en visies. De gemeente 

Deventer heeft er daarom voor gekozen om eerst het bestaande beleid met elkaar te integreren, 

vervolgens worden verschillende stakeholders benaderd. Tijdens een interactief proces zullen zij 

meelezen met de omgevingsvisie en met elkaar de dialoog aangaan. Hierbij zullen zij hun achterban, 
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de burgers, meenemen. Belangrijk hierbij is niet zozeer het bereiken van overeenstemming over de 

inhoud van de omgevingsvisie, maar meer over het te doorlopen proces. Zodat iedereen zorgvuldig 

wordt betrokken wanneer er initiatieven ontstaan uit de omgevingsvisie.  

 

Nadat de concept omgevingsvisie opgesteld is, zal de gemeente naar de burgers toe stappen, zodat 

twee doelen behaald worden. Hierbij spelen verschillende harde en zachte randvoorwaarden een rol. 

Allereerst wil de gemeente toetsen of de omgevingsvisie overeenkomt met wat er leeft in de 

samenleving. Daarnaast wil de gemeente de burgers bewust maken van de mogelijkheden die 

ontstaan door de omgevingsvisie. Hierbij is sprake van een wederzijds belang, de gemeente heeft het 

belang dat burgers aanhaken en met initiatieven komen, terwijl burgers het belang hebben om te 

weten wat voor mogelijkheden zij krijgen. Uit eerdere trajecten is de gemeente erachter gekomen 

dat het vooral belangrijk is om zaken concreet te maken, waardoor iedereen snapt wat er wordt 

bedoeld. Burgerparticipatie zal plaatsvinden op gebiedsniveau en wijzigingen worden concreet in 

beeld gebracht, hierdoor wordt het toegankelijk voor burgers en kan iedereen zijn of haar kennis 

inbrengen. De verschillende mogelijke methoden vinden plaats in een prettige omgeving voor de 

burgers, hierdoor kan interactie plaatsvinden in een door actoren gevormde “arena”. Naar aanleiding 

van burgerparticipatie zouden zaken kunnen wijzigen in de omgevingsvisie. Hiermee laat de 

gemeente zien dat wordt beschikt over reflecterende en kritische capaciteiten.  

 

Het valt op dat er weinig interactie plaatsvindt tussen de verschillende actoren. De stakeholders en 

burgers worden bijvoorbeeld niet gelijktijdig benadert. Terwijl het bij de Omgevingswet gaat over 

samenspel en gelijktijdig aanhaken. Toch is het niet uitgesloten dat er interactie zal plaatsvinden 

tussen de verschillende actoren, de gemeente is er nog niet uit hoe dit eventueel in de praktijk 

uitgevoerd kan worden. Gezien het dynamische aspect van de omgevingsvisie, zal dit ook na de 

vaststelling kunnen.  
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6.  Case Tilburg  
De gemeente Tilburg is gelegen in het midden van de provincie Noord-Brabant (zie figuur 6). Behalve 

de gelijknamige stad Tilburg zijn ook de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout gelegen in de 

gemeente. In de gemeente wonen bijna 214.000 mensen (CBS, 2017).   

 
Figuur 6 Kaart ligging Tilburg (Bronnen: Kadaster, 2017 en CBS, 2016)  

 

6.1 Omgevingsvisie Tilburg 2040   

De gemeente Tilburg is in 2013 al gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Tilburg 2040, 

vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is vervolgens in september 

2015 vastgesteld. De gemeente Tilburg was in eerste instantie gestart met het opstellen van een 

structuurvisie, maar vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werd men erop geattendeerd 

dat het misschien wel praktischer was om een omgevingsvisie op te stellen met de status van een 

structuurvisie. Volgens de programmamanager Omgevingswet Tilburg komt deze omgevingsvisie 

voor ongeveer 80% overeen met een omgevingsvisie die na 2019 moet worden vastgesteld volgens 

de Omgevingswet (Programmamanager Omgevingswet Tilburg, persoonlijke communicatie 24 april 

2017). De Omgevingsvisie Tilburg 2040 is dan ook nog niet helemaal Omgevingswet-proof. Dit komt 

doordat de uitgangspunten vanuit de Omgevingswet nog niet waren vastgesteld in die tijd. Het 

aspect gezondheid is bijvoorbeeld een onderdeel dat nog niet in de volle breedte is opgenomen in de 

omgevingsvisie, hetzelfde geldt voor het sociale aspect. De omgevingsvisie is namelijk vooral 

ruimtelijk economisch ingestoken. Na de komst van de Omgevingswet kan de omgevingsvisie 

gewijzigd worden naar een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen vanuit de Omgevingswet. Hoe 

men dit precies gaat aanpakken is op dit moment nog onduidelijk (Projectleider omgevingsvisie 

Tilburg, persoonlijke communicatie 23 mei 2017).  

 

6.1.1  Inhoudelijk  

De Omgevingsvisie Tilburg 2040 is gericht op de komende vijfentwintig jaar. Welke kant gaat Tilburg 

op, waarop worden de pijlen gericht en wat is de rol van de gemeente en de Tilburgers? In de 

omgevingsvisie zijn een groot aantal ambities en strategieën opgenomen, uiteenlopend van de 

“Toekomst bestendige stad”, “Leefbare wijken” en “Meer groen en water”. Om de vele vragen 
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omtrent deze thema’s te beantwoorden, wordt een drie-sporen strategie toegepast. Allereerst de 

Brabantstrategie, gericht op de internationale concurrentiepositie. De tweede strategie is de 

Regiostrategie, waarbij de rol van Tilburg als centrumstad wordt versterkt. Tot slot is de 

Stadsstrategie de derde strategie die wordt toegepast, hierbij richt men zich op vitale en leefbare 

buurten, wijken en het buitengebied (Gemeente Tilburg, 2015).  

 

6.1.2 Aansluiting doelen omgevingsvisie  
Zoals in hoofdstuk 2 Theoretisch Kader vermeld, is het belangrijkste doel van de omgevingsvisie het 

bevorderen van de samenhang van het beleid en de regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De 

omgevingsvisie van Tilburg betreft een langetermijnvisie waarin noodzakelijke en gewenste 

ontwikkelingen worden vormgegeven (Iserief, z.d.). De Omgevingsvisie Tilburg 2040 sluit aan op dit 

algemene doel van de omgevingsvisie. Op enkele aspecten na, zoals gezondheid en het sociale 

domein, is er integraal gekeken naar de verschillende sectoren. Daarnaast zijn in de omgevingsvisie 

de voorgenomen ontwikkelingen benoemd:   

 

“Wij hebben integraal gekeken naar alle sectoren. De visie richt zich op Tilburg als vitale, 

duurzame stad in de moderne netwerksamenleving: people, planet en profit zijn in balans. 

We hebben in de omgevingsvisie ook knooppunten benoemd die bijdragen aan de 

concurrentiekracht. Je zoekt agglomeratievoordelen, maar als je concurrerend wilt zijn heb je 

ook een aantrekkelijke woonomgeving nodig. De mensen die er werken moeten er goed 

kunnen wonen, maar er moet ook iets te doen zijn in de omgeving, en de stad moet goed 

bereikbaar zijn. Kortom wij zoeken iedere keer naar de integrale samenhang.” (Projectleider 

omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke communicatie 23 mei 2017).  

 

6.2 Inrichting participatieproces Omgevingsvisie Tilburg 2040 
Het in de vorige paragraaf benoemde doel van de omgevingsvisie is mede behaald omdat er een 

burgerparticipatieproces heeft plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wordt het burgerparticipatieproces 

van de gemeente Tilburg uitgewerkt en geanalyseerd.  

 

6.2.1  Belangen van participatie verschillende actoren 

 

Gemeente 

De gemeente Tilburg heeft de omgevingsvisie opgesteld. Voor de gemeente is belangrijk geweest om 

verschillende partijen te betrekken, om zo de omgevingsvisie vorm te kunnen geven. Om bedrijven 

en organisaties te betrekken heeft de gemeente het traject Toekomst Tilburg 2040 georganiseerd. 

Dit traject vond plaats voordat de gemeente begon met de omgevingsvisie. Om burgers te betrekken 

heeft een intensief burgerparticipatieproces plaatsgevonden. Het belang van de gemeente was om 

zoveel mogelijk burgers en partijen te raadplegen om zo ideeën op te halen en draagvlak te creëren.  

 

Organisaties en bedrijven 

De bedrijven en organisaties zijn waren betrokken bij het traject Toekomst Tilburg 2040. De hier 

opgehaalde informatie vormt één van de bouwstenen van de omgevingsvisie. Dit staat los van het 

burgerparticipatieproces. Dit traject heeft in een eerder stadium plaatsgevonden. Daardoor is er 

geen interactie moment geweest waar alle actoren tegelijk aan deelnamen.  
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Burgers 

De bewoners van de gemeente Tilburg zijn intensief betrokken geweest in het proces. Elke  

burger, die daar behoefte aan had, kon meedoen in het proces. Vanuit de gemeenteraad werd er op 

aangedrongen om op een creatieve manier de burgers een stem te geven bij het opstellen van de 

omgevingsvisie. Op deze manier werd het toegankelijk gemaakt. Er is vooral vanuit de gemeente 

geprobeerd burgers zoveel mogelijk te betrekken, waarbij er naar gestreefd is om een 

representatieve afspiegeling van de samenleving mee te krijgen.  

 

6.2.2 Doelen burgerparticipatie gemeente Tilburg  

Voor het burgerparticipatieproces voor het opstellen van de omgevingsvisie werd het doel gesteld 

om zo breed mogelijk pallet aan belanghebbenden te raadplegen. Om daarmee ideeën op te halen 

bij de burger, maar ook om draagvlak te creëren. Om dit voor elkaar te krijgen zijn verschillende 

methoden van burgerparticipatie toegepast, deze methoden worden behandeld in het vervolg van 

dit hoofdstuk (Programmamanager Omgevingswet Tilburg, persoonlijke communicatie 24 april 2017). 

Daarnaast drong de gemeenteraad er in die periode (eind 2012) op aan om creatieve manieren toe 

te passen van burgerparticipatie. De gemeenteraad was geïnspireerd geraakt door de gemeente 

Breda, waar men ook begonnen was met een omgevingsvisie (toen nog structuurvisie). Door de 

burgers te betrekken is het mogelijk om vanuit de samenleving bevestiging te krijgen van wat de 

gemeente zelf voor ogen had. Daarnaast komen er altijd zaken naar voren waar de gemeente niet 

aan heeft gedacht en zorgt het voor draagvlak onder de bevolking. Er is gekozen om de bewoners 

een bewonersadvies te laten opstellen. Een extern bureau heeft dit begeleid, zodat het 

bewonersadvies onafhankelijk kon worden opgesteld (Projectleider omgevingsvisie Tilburg, 

persoonlijke communicatie 23 mei 2017). Het burgerparticipatieproces was dus vooral gericht op het 

krijgen van bevestiging vanuit de samenleving. Het doel was niet zozeer om overeenstemming te 

verkrijgen tussen de gemeente en de burgers, maar om vooral te luisteren naar de burger en dit mee 

te nemen. Vanuit de gemeenteraad is aangedrongen om creatieve manieren toe te passen, om zo 

interactie tot stand te laten komen tussen burgers, de gemeente en andere partijen. De externe 

begeleider van het bewonersadvies geeft aan dat het belangrijkste doel was om van zoveel mogelijk 

Tilburgers te horen hoe zij de toekomst zien om er zo achter te komen wat zij belangrijk vinden, dan 

komen al snel dingen naar boven waar je niet bij stil hebt gestaan (Begeleider bewonersadvies, 

persoonlijke communicatie 10 mei 2017).  

 

Zoals in het theoretisch kader aangegeven zijn er volgens Innes & Booher (2004) vijf doelen van 

burgerparticipatie. Allereerst dient het om erachter te komen wat de voorkeuren van burgers zijn, 

daarnaast verbetert het beslissingen van de overheid, creëert het draagvlak, zorgt het ervoor dat 

legitimiteit wordt verkregen en tot slot is burgerparticipatie wettelijk verplicht (Innes & Booher, 

2004). Het burgerparticipatietraject van de gemeente Tilburg sluit duidelijk aan op deze vijf doelen. 

Allereerst is het belangrijkste doel geweest om een zo breed mogelijk pallet aan belanghebbenden te 

raadplegen en op deze manier draagvlak te creëren. Vanuit de gemeenteraad is er op aangestuurd 

om burgers op een zo creatief mogelijke manier hierbij te betrekken, om er zo achter te komen wat 

de voorkeuren van burgers zijn. Hieruit is het bewonersadvies voortgekomen. Dit document heeft 

een bijdrage geleverd aan de inhoud van de omgevingsvisie. Via een breed opgezet 

burgerparticipatieproces, waarbij verschillende methoden zijn gebruikt om verschillende groepen te 

betrekken, is ervoor gezorgd dat er naar de burger is geluisterd, dit rechtvaardigt de keuzes van de 

beleidsmakers. Op deze manier is legitimiteit verkregen. Tot slot is het wettelijk verplicht om een 

burgerparticipatieproces te laten plaatsvinden, zowel bij het opstellen van een structuurvisie, als bij 

een omgevingsvisie.  
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6.2.5 Doorlopen stappen burgerparticipatieproces 
 

Traject Toekomst Tilburg 2040 

Nog voordat men was begonnen met het opstellen van de omgevingsvisie heeft het traject Toekomst 

Tilburg 2040 plaatsgevonden. Dit was een traject samen met verschillende partijen uit de stad, zoals 

bijvoorbeeld de universiteit en het bedrijfsleven (Projectleider omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke 

communicatie 23 mei 2017). In de bijlage van de omgevingsvisie van de gemeente Tilburg (2015, 

p.128) zijn drie rode draden opgenomen, die afkomstig zijn uit dit traject (Gemeente Tilburg, 2015): 

1. Een ondernemende stad in een ondernemende regio. Werken aan een innovatieve 

arbeidsmarkt.  

2. Tilburg, een geborgen én mondiale stad. Woonmilieus die passen bij de mensen en de stad.  

3. Symbiose tussen stad en platteland. Groene verbindingen beter benutten. 

 

Daarnaast zijn de volgende vijf trends uit dit traject naar voren gekomen (Gemeente Tilburg, 2015): 

1. Samenwerken 3.0 

2. Ontmoeten 

3. Grenzeloos 

4. Duurzaamheid 

5. Een leven lang leren  

 

Burgerparticipatie via verschillende methodes 

Vervolgens werd de start van de omgevingsvisie (toen nog structuurvisie) gemaakt door middel van 

een startnotie. Hierin is aangegeven wat de trends en ontwikkelingen waren en wat voor document 

het moest worden. Nadat de startnotie was vastgesteld, is de gemeente begonnen met het opstellen 

van de omgevingsvisie. De gemeente heeft ervoor gekozen om nagenoeg blanco naar de burger toe 

te stappen (Projectleider omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke communicatie 23 mei 2017). Toen zijn 

tijdens het burgerparticipatieproces de hieronder genoemde methoden uitgevoerd, dit proces werd 

begeleid door B-in motion, een extern bureau, en heeft ongeveer twee maanden in beslag genomen. 

Zij hebben een plan van aanpak (2013) opgesteld, waarin de verschillende methoden van 

burgerparticipatie zijn uitgewerkt. Bij het uitvoeren van de verschillende methoden waren vanuit de 

gemeente verschillende personen betrokken die ook hebben geschreven aan de omgevingsvisie, zij 

gingen in gesprek met de bewoners. Hierbij werden de drie rode draden uit het traject Toekomst 

Tilburg 2040 gebruikt als thema’s. Vanuit het externe bureau werden de voorwaarden gecreëerd om 

deze gesprekken te laten plaatsvinden en werd ervoor gezorgd dat de methoden van 

burgerparticipatie begeleid werden (Begeleider bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 

2017). De volgende methoden zijn toegepast:  

 

Kick-off: Er zijn twee bijeenkomsten op het stadhuis georganiseerd. Allereerst is gestart met een 

Kick-off, waarbij mensen van verschillende vakgebieden (zoals duurzaamheid en onderwijs) en 

burgers werden uitgenodigd. Er is geprobeerd om een zo gemêleerd mogelijk gezelschap bij elkaar te 

krijgen. Door middel van tafelgesprekken zijn verschillende thema’s behandeld. Het doel van de 

bijeenkomst was om erachter te komen wat de gemeente moet gaan ophalen tijdens het 

burgerparticipatieproces (Van Dixhoorn & Rosmalen, 2012). Tijdens deze bijeenkomst vond de eerste 

interactie plaats tussen verschillende actoren. Deze interactie was gericht op het bereiken van 

overeenstemming, om zo het burgerparticipatieproces verder door te kunnen zetten. Volgens de 
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begeleider van het bewonersadvies was de bijeenkomst voor iedereen toegankelijk. Via een 

advertentie in de krant werden mensen uitgenodigd. Daarnaast werden er ook mensen persoonlijk 

uitgenodigd om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk verschillende mensen op af zouden komen 

(Begeleider bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017).  

 

Bliksem- en verassingsbezoeken op locatie: Op verschillende locaties in Tilburg hebben bliksem- en 

verassingsbezoeken plaatsgevonden, bijvoorbeeld op scholen, bij cultuurinstellingen, bij het 

ziekenhuis en bij verschillende organisaties (zie figuur 7 voor een impressie). Bij bliksembezoeken 

werd geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende mensen aan tafel te krijgen en op die manier in 

anderhalf uur over verschillende onderwerpen te praten. Hierbij is geprobeerd om prettige 

omstandigheden te creëren, door naar gezellige en verassende locaties te gaan. Om op deze manier 

interactie te laten plaatsvinden tussen zoveel mogelijk verschillende mensen (Begeleider 

bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017). Verschillende doelgroepen zijn op 

verschillende locaties bezocht. Hierbij is gericht informatie opgehaald over de thema’s, afkomstig uit 

het traject Toekomst Tilburg 2040 (Van Dixhoorn & Rosmalen, 2012). Duidelijk is dat bij deze 

methode is gezocht naar verschillende “arena’s” om de interactie te laten plaatsvinden. Door naar de 

mensen toe te gaan, in plaats van mensen uit te nodigen, heeft de interactie plaatsgevonden op een 

prettige locatie voor de deelnemers. Zij hebben de mogelijkheid gehad om hun ideeën over de 

toekomst te delen, en zo kennis tot stand te laten komen. Iedere doelgroep mocht zijn mening 

geven, waarbij het belangrijk is dat er respect was voor alle deelnemers. Er werd naar elkaar 

geluisterd en gezocht naar overeenkomsten, waarbij het inhoudelijke aspect werd verzorgd door de 

ambtenaren en de omstandigheden om te participeren werden gecreëerd door het externe bureau.  

 

 
Figuur 7 Impressies van burgerparticipatie Omgevingsvisie Tilburg 2040 (B-in motion, 2013)  

Daarnaast zijn verassingsbezoeken georganiseerd. Hierbij zijn door de gemeente en het externe 

bureau verschillende locaties in de openbare ruimte bezocht, bijvoorbeeld het stationsgebied, 

winkelcentra, maar ook het buitengebied. Om zo met toevallige passanten in gesprek te gaan over de 

verschillende thema’s. Hierbij zijn de thema’s van toepassing op de locatie die men bezocht. Bij een 

bezoek aan het buitengebied kon bijvoorbeeld worden gesproken over de symbiose tussen stad en 

platteland (Van Dixhoorn & Rosmalen, 2012). Bij deze bezoeken waren meestal enkele 

stedenbouwkundigen van de gemeente Tilburg aanwezig. Zij gingen de discussie aan met de burgers, 

hierbij werd bijvoorbeeld een kaart gebruikt om bepaalde zaken concreet te kunnen maken 

(Begeleider bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017). Op deze manier is het 

mogelijk geweest om in contact te komen met mensen die normaal gesproken helemaal niet mee 

zouden doen met een burgerparticipatieproces. Door de onderwerpen toe te spitsen op de gebieden 

die zijn bezocht, is het voor de burgers toegankelijk gemaakt om deel te nemen. De dialoog tussen 
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ambtenaren en de bewoners werd gezocht, vooral om ideeën op te halen en niet zozeer om 

overeenstemming te bereiken. Daarnaast heeft ook hier de interactie plaatsgevonden op een 

prettige locatie voor de burgers, namelijk in hun eigen leefomgeving. 

 

Camera-estafette: Op verschillende plekken, zoals bijvoorbeeld in winkelcentra, vroeg men voor de 

camera aan voorbijgangers hoe volgens hen Tilburg er in 2040 uit zal zien (Begeleider 

bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017). In twee maanden tijd is geprobeerd om 

zoveel mogelijk Tilburgers antwoord te laten geven op deze vraag. Om zoveel mogelijk mensen 

hierbij te betrekken, is nadrukkelijk de media gezocht, via onder andere Facebook, de gemeentelijke 

website en Omroep Tilburg. Op deze manier ontstond betrokkenheid (Van Dixhoorn & Rosmalen, 

2012). De camera-estafette was vooral bedoeld om zoveel mogelijk ideeën op te halen bij de 

bewoners van Tilburg. Er heeft bij dit onderdeel in principe geen dialoog plaatsgevonden en is niet 

geprobeerd om overeenstemming te verkrijgen.  

 

Slotmanifestatie: Aan het einde van het twee maanden durende traject is een slotbijeenkomst 

georganiseerd. De opzet was in principe hetzelfde als bij de kick-off, maar dan gericht op het 

presenteren van de resultaten uit het burgerparticipatieproces. Bij deze bijeenkomst waren alle 

deelnemers uit het traject opnieuw uitgenodigd en is vanuit de gemeente een presentatie gegeven 

over de verwerking van de resultaten uit het burgerparticipatieproces. Ook zijn de opgehaalde 

resultaten vergeleken met de eerdere uitkomsten uit het Traject Toekomst Tilburg 2040, tot slot 

heeft er een debat plaatsgevonden tussen de aanwezigen (Van Dixhoorn & Rosmalen, 2012). De 

gemeente heeft hier duidelijk aangetoond te beschikken over reflecterende en kritische capaciteiten, 

door te reflecteren op hun eigen overtuigingen en de uitkomsten uit het burgerparticipatieproces. Er 

is gezocht naar overeenkomsten tussen de verschillende trajecten, vervolgens is dit in beeld gebracht 

voor de deelnemers. Door duidelijk te laten zien dat daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de 

resultaten, ontstaat vertrouwen bij de bevolking. Zij zijn erachter gekomen dat het zin heeft gehad 

om deel te nemen aan het proces en gebruik is gemaakt van hun kennis.  

 

Bewonersadvies: De verzamelde informatie via de bovenstaande methoden is verwerkt in een 

bewonersadvies. Dit bewonersadvies vormt het onderdeel burgerparticipatie en wordt genoemd als 

bouwsteen van de omgevingsvisie (Gemeente Tilburg, 2015). Het bewonersadvies is eigenlijk een 

bundeling van verschillende quotes van burgers over verschillende thema’s. Uit al deze verzamelde 

data zijn een aantal conclusies getrokken (B-in motion, 2013). Het bewonersadvies vormt hierdoor 

vooral een opsomming van meningen, afkomstig uit de verschillende methoden van 

burgerparticipatie. Deze meningen, bijvoorbeeld afkomstig uit korte interviews, zijn nauwelijks 

bediscussieerd. De burgers gaven hun mening over hoe zij denken dat in de toekomst Tilburg eruit 

zal zien. Hierdoor is het eigenlijk niet mogelijk om overeenstemming te krijgen. Iedereen kan immers 

een andere kijk hebben op de toekomst. Wel kon uit deze verschillende meningen opgemaakt 

worden wat burgers over het algemeen belangrijk vinden. Door het externe bureau is gezocht naar 

overeenstemming tussen deze verschillende quotes om zo tot conclusies en aanbevelingen te 

komen. 

 

Volgens de programmamanager Omgevingswet van de gemeente Tilburg gaat het hierbij niet om wel 

overwogen keuzes voor bepaalde methoden van burgerparticipatie. Men was en is nog steeds 

zoekende naar wat de meest adequate wijze is om dit uit te voeren (Programmamanager 
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Omgevingswet Tilburg, persoonlijke communicatie 24 april 2017). De begeleider van het 

bewonersadvies geeft aan dat er is gekozen is voor deze methoden omdat deze laagdrempelig zijn. Er 

is geprobeerd om een gezellige sfeer neer te zetten waarbij het leuk is voor mensen om mee te doen. 

Dit kan door zelf naar de mensen toe te gaan en ze niet alleen uit te nodigen voor een vergadering op 

het stadhuis. Mensen ontmoeten elkaar en gaan nadenken over zaken waar ze normaal niet mee 

bezig zijn. Op deze manier zijn er omstandigheden gecreëerd waarin bewoners zich optimaal konden 

laten zien. Uiteindelijk zijn ongeveer 250 mensen betrokken geraakt in het proces (Begeleider 

bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017). 

 

Gedurende het burgerparticipatieproces is geprobeerd om burgers zoveel mogelijk betrokken te 

houden. Op een website kwamen telkens nieuwe verslagen van bijeenkomsten en werden filmpjes 

geplaatst (Van Dixhoorn & Rosmalen, 2012). Hierbij is sprake van een wederzijds belang. De 

gemeente heeft het belang om informatie op te halen bij de burger. Terwijl de burger er belang bij 

heeft om betrokken te worden bij de beleidsvorming, en op deze manier eventueel invloed te 

hebben. Hierdoor hebben de gemeente en de burgers op deze manier van elkaar kunnen leren.   

 

Tijdens de uitvoering van de verschillende methoden van burgerparticipatie hebben verschillende 

harde en zachte randvoorwaarden een rol gespeeld. Het aangaan van de dialoog met de burgers 

heeft hierbij de basis gevormd. De toegepaste methodes zijn nadrukkelijk gericht geweest op de 

interactie tussen burgers en de gemeente, waarbij geprobeerd is om zoveel mogelijk verschillende 

burgers op verschillende locaties te vragen naar hun mening. Hier is vanuit de gemeenteraad op 

aangestuurd, om via creatieve manieren van burgparticipatie interactie te laten ontstaan. De 

verschillende methoden zijn vooral gericht op het ophalen van kennis bij de burger. De interactie 

vond plaats tussen de burgers en de gemeente, waarbij de gemeente met thema’s kwam, en de 

burgers hierop konden reageren. Tijdens het traject heeft geen interactie plaatsgevonden met 

andere actoren, zoals bijvoorbeeld tussen bedrijven en de burgers. Er waren meerdere momenten 

van interactie. Zo werden alle deelnemers van het proces uitgenodigd voor de slotbijeenkomst, om 

zo opnieuw interactie te laten plaatsvinden.  

 

Voordat het burgerparticipatieproces plaatsvond, zijn de verschillende partijen uit de stad al 

betrokken geweest in het traject Toekomst Tilburg 2040. Volgens de projectleider van de 

omgevingsvisie heeft dit traject eerder plaatsgevonden. Toen men begon met het opstellen van de 

omgevingsvisie, is besloten om niet nogmaals naar deze partijen toe te stappen. Vanuit de gemeente 

vond men dat er al voldoende was opgehaald (Projectleider omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke 

communicatie 23 mei 2017). Hierdoor is er geen sprake geweest van een interactief proces waar alle 

actoren gelijktijdig aan deelnamen. Terwijl interactie tussen verschillende actoren een bijdrage kan 

leveren aan de kwaliteit van het participatieproces.  

 

Het burgerparticipatieproces was niet gericht op het bereiken van totale overeenstemming tussen de 

burgers en de gemeente. Mensen werden namelijk gevraagd naar hun mening, met als doel om van 

zoveel mogelijk Tilburgers te horen hoe zij de toekomst van Tilburg zien (Begeleider bewonersadvies, 

persoonlijke communicatie 10 mei 2017).  
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Vergelijking Traject Toekomst Tilburg 2040 en Bewonersadvies 

Op basis van de resultaten uit de verschillende methoden van burgerparticipatie het bewonersadvies 

opgesteld. Dit document dient als bouwsteen voor de omgevingsvisie en is daarnaast in de bijlage 

van de omgevingsvisie opgenomen (Gemeente Tilburg, 2015). Het bewonersadvies is door de 

gemeente naast de uitkomsten van het traject Toekomst Tilburg 2040 gelegd. Hieruit bleek dat er 

voornamelijk overeenkomsten waren tussen beide uitkomsten, alleen werd soms het accent net 

anders gelegd. In de slotbijeenkomst is dit gepresenteerd aan de verschillende deelnemers van het 

burgerparticipatieproces. Hierna is intern de concept omgevingsvisie opgesteld. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kwam er een nieuw College van burgermeester en wethouders. 

Dit moment is aangegrepen om opnieuw het gesprek met de samenleving te zoeken. De concept 

omgevingsvisie is gepresenteerd. Verschillende partijen zijn hierbij uitgenodigd om open gesprekken 

te voeren over de omgevingsvisie. Hierbij zijn voor de laatste keer burgers uitgenodigd. Het gaat om 

de mensen die ook hebben deelgenomen aan het burgerparticipatieproces. Vervolgens is toegewerkt 

naar een definitieve omgevingsvisie, deze is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Tilburg 

(Projectleider omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke communicatie 23 mei 2017). Nadat voor de 

laatste keer interactie heeft plaatsgevonden zijn volgens de projectleider van de omgevingsvisie nog 

een aantal zaken gewijzigd, dit kwam mede door de komst van het nieuwe College van burgemeester 

en wethouders. De verschillende doorlopen stappen tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zijn 

in figuur 8 weergegeven. Hierin is te zien in welke fase burgerparticipatie heeft plaatsgevonden.  

 

 
Figuur 8 Doorlopen stappen Omgevingsvisie Tilburg 2040 

Het betrekken van bewoners 

Zoals eerder vermeld werd vooraf het doel gesteld om zo breed mogelijk pallet aan 

belanghebbenden te raadplegen. Toch blijft het in de praktijk lastig om zoveel mogelijk lagen van de 

bevolking te raadplegen. Met name bij bijeenkomsten komen vooral de hoogopgeleide burgers langs 

(Programmamanager Omgevingswet Tilburg, persoonlijke communicatie 24 april 2017). Toch is 

vanuit de begeleiding van het burgerparticipatieproces geprobeerd om het zo interessant mogelijk te 

maken voor de verschillende lagen van de bevolking. Dit kan door vooral naar de eigen omgeving te 

kijken en simpele vragen te stellen:   

 

“Vragen zoals: Wat vind je leuk? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu en hoe zie je het in de 

toekomst? Het is meer een gevoelsding, hoe mensen willen leven, hoe mensen gelukkig zijn, 

dus het is veel meer die kant op. Je kan van gewone inwoners niet verlangen dat zij experts 
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zijn, maar meer van, wat zijn de voorwaarden om gelukkig te kunnen leven, om goed te 

kunnen ondernemen, gewoon goed onderwijs te kunnen volgen of gezond te kunnen leven? 

Dat zijn dan de onderwerpen waar je het over hebt.” (Begeleider bewonersadvies, 

persoonlijke communicatie 10 mei 2017). 

 

Gezien het hoge abstractieniveau van de omgevingsvisie waren de vragen richting bewoners dus 

vooral gericht op hun persoonlijk leefomgeving. Op die manier werd deelnemen aan 

burgerparticipatie toegankelijk gemaakt voor verschillende lagen van de bevolking. Ook zijn er bij de 

informatiebijeenkomsten bewust mensen persoonlijk uitgenodigd om een zo breed mogelijke groep 

mee te laten doen. Daarnaast zijn tijdens de bliksembezoeken veel verschillende wijken en delen van 

de gemeente Tilburg bezocht, om een zo representatief mogelijke afspiegeling te krijgen van de 

bewoners van de gemeente (Begeleider bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017).  

 

Door het laagdrempelig en toegankelijk te houden voor alle burgers, werden omstandigheden 

gecreëerd waarin iedereen zijn mening en kijk op de wereld naar voren kon brengen. Volgens de 

begeleider van het bewonersadvies is het vooral belangrijk dat mensen ergens enthousiast van 

worden, een persoonlijke aanpak helpt hierbij. De gemeente Tilburg is naast de bewoners gaan 

staan, en heeft de bewoners er van overtuigd dat hun bijdrage belangrijk is voor het eindresultaat 

(Begeleider bewonersadvies, persoonlijke communicatie 10 mei 2017). Op deze manier voelden 

burgers zich betrokken bij het proces. Dit zorgt voor vertrouwen bij de burgers. Door als gemeente te 

benadrukken dat de mening van de burger daadwerkelijk wordt meegenomen in het eindresultaat.  

 

6.3 Invloed burgerparticipatie Omgevingsvisie Tilburg 2040 
 

6.3.1  Bewonersadvies als bouwsteen  
De verschillende toegepaste methoden van burgerparticipatie hebben tot een bewonersadvies 

geleid. Dit bewonersadvies bevat een bundeling van ideeën van bewoners. Gericht op de ruimtelijke 

toekomst van Tilburg in 2040. Uit het bewonersadvies zijn drie belangrijke adviezen voortgekomen 

(B-in motion, 2013):  

 Laat los en experimenteer: Hierbij gaat het om Tilburg als experimentele stad waarin ruimte 

is voor creativiteit.  

 Ga voor kwaliteit en samenwerking: Hierbij gaat het om Tilburg als sociale kwaliteitsstad 

waarin wordt behouden wat er al is en je gebruik moet maken van wat je hebt. Daarnaast 

wordt geadviseerd om de mensen in de wijken te betrekken om dingen te organiseren.  

 Verbindt duurzaam: Hierbij wordt Tilburg genoemd als stad van betrokkenheid en 

ondernemerschap. Waarbij mensen, organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en met 

elkaar worden verbonden. 

 

Allereerst is het bewonersadvies vergeleken met het traject Toekomst Tilburg 2040. Er zaten weinig 

concrete verschillen tussen deze twee trajecten. Deze hebben beide gediend als bouwstenen voor de 

omgevingsvisie. De adviezen van de bewoners zijn meegenomen. Het advies van de bewoners om los 

te laten en te experimenteren is duidelijk overgenomen in de omgevingsvisie, zo stelt de 

projectleider van de omgevingsvisie:  
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“Laat los. Dat is duidelijk in de omgevingsvisie verwerkt. In de Stadsstrategie zeggen we ook: 

Bewoners kunnen veel zelf. Maar als je de Brabantstrategie hebt, dat zijn de belangrijke 

ontwikkelgebieden, daar zal de gemeente veel meer sturen en regisseren dan dat zij dat op 

wijkniveau doet. Dat zie je terug in de omgevingsvisie. Dus in die wijken sturen wij gewoon 

veel minder. En als mensen met initiatieven komen, dan kan dat vrij gemakkelijk.” 

(Projectleider omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke communicatie 23 mei 2017). 

 

Volgens de projectleider van de omgevingsvisie zorgt burgerparticipatie dat de gemeente erachter 

komt wat burgers echt belangrijk vinden. Vaak is dit een bevestiging van wat al gedacht werd. Maar 

er komen ook nieuwe dingen naar voren, bijvoorbeeld dat mensen echt veel zelf willen oppakken 

(Projectleider omgevingsvisie Tilburg, persoonlijke communicatie 23 mei 2017). Het advies om zaken 

los te laten, was opgenomen in het bewonersadvies en heeft de gemeente vervolgens verwerkt in de 

omgevingsvisie. Door zaken concreet over te nemen uit het bewonersadvies, heeft de gemeente 

aangetoond te beschikken over reflecterende en kritische capaciteiten. De gemeente heeft gekeken 

naar hun eigen overtuigen en dit vervolgens vergeleken met de uitkomsten uit het bewonersadvies. 

Hieruit kwam een stuk bevestiging, maar kwamen ook nieuwe inzichten, die zijn verwerkt in de 

omgevingsvisie. 

 

6.3.2 Ervaringen met burgerparticipatie  
Een belangrijke rol bij het participatieproces speelt het abstractieniveau van de omgevingsvisie. Dit 

komt onder andere omdat het document niet juridisch bindend is voor burgers en bedrijven, het 

heeft weinig directe invloed op de bewoners zelf. Wanneer zaken concreet worden, zoals via een 

bestemmingsplan of het toekomstige omgevingsplan, zouden zaken eerder fundamenteel kunnen 

veranderen. Het raadplegen van burgers was daarom veel meer het spreekwoordelijke puntje op de 

i, het bevestigt ideeën die men vanuit de gemeenten al had (Programmamanager Omgevingswet 

Tilburg, persoonlijke communicatie 24 april 2017). De begeleider van het bewonersadvies kijkt 

positief terug op het burgerparticipatieproces. Het is gelukt om veel verschillende mensen te 

betrekken. Minder goed was de tijd, het burgerparticipatieproces moest in ongeveer twee maanden 

plaatsvinden, dat is eigenlijk te kort. Ook hadden bewoners in een vroeger stadium al betrokken 

kunnen worden. Nu was er al veel voorwerk gedaan, waardoor het proces van burgerparticipatie 

vooral uitgevoerd werd omdat het een verplichting is (Begeleider bewonersadvies, persoonlijke 

communicatie 10 mei 2017. Dit voorwerk betreft het traject Toekomst Tilburg 2040. Voordat men 

naar de burger toestapte waren er dus nog geen delen van de omgevingsvisie opgesteld.  

 

6.4  Deelconclusie  
De gemeente Tilburg heeft in 2015 al een omgevingsvisie opgesteld die in hoofdlijnen voldoet aan de 

algemene doelen van de omgevingsvisie. De gemeente Tilburg heeft verschillende sectoren 

betrokken en op deze manier een integrale langetermijnvisie opgesteld. Gedurende het opstellen 

van de Omgevingsvisie Tilburg 2040 heeft er een intensief burgerparticipatieproces plaatsgevonden, 

waarbij gebruik is gemaakt van verschillende creatieve methoden. In ongeveer twee maanden tijd is 

met ongeveer 250 bewoners van Tilburg gesproken. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een 

onafhankelijk bewonersadvies, dit document heeft gediend als bouwsteen voor de omgevingsvisie. 

Op deze manier is voldaan aan de algemene doelen van burgerparticipatie. Door burgers intensief te 

betrekken is draagvlak gecreëerd. De gemeente Tilburg is erachter gekomen wat burgers belangrijk 
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vinden. Daarnaast zijn de uitkomsten van burgerparticipatie vergeleken met de uitkomsten uit het 

traject Toekomst Tilburg 2040. Hieruit bleek dat er vooral veel overeenkomsten waren. Beide 

trajecten, Toekomst Tilburg 2040 en het bewonersadvies, hebben de basis gevormd voor de 

omgevingsvisie. Door op deze manier te werken als gemeente is legitimiteit verkregen en is voldaan 

aan de wettelijke vereisten van burgerparticipatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.  

 

Bij het burgerparticipatieproces hebben harde en zachte randvoorwaarden een rol gespeeld. Vanuit 

de gemeenteraad werd er op aangedrongen om creatieve manieren te gebruiken om zo ideeën op te 

halen bij de burgers. De verschillende toegepaste methoden van burgerparticipatie waren gericht op 

interactie. Tijdens verschillende bijeenkomsten werd een zo gemêleerd mogelijk gezelschap 

uitgenodigd, om zo de dialoog aan te gaan met verschillende doelgroepen uit de gemeente. 

Daarnaast is de gemeente op verschillende locaties op bezoek geweest. Op deze manier zijn 

“arena’s” gevormd, waar de verschillende deelnemers zich prettig voelden. Hier heeft interactie 

plaatsgevonden tussen de gemeente en de burgers. Er is geprobeerd om de onderwerpen 

laagdrempelig en toegankelijk te houden, waardoor het voor alle doelgroepen mogelijk was om deel 

te nemen aan het burgerparticipatieproces, waarbij iedereen zijn eigen mening mocht geven en zijn 

of haar kennis kon inbrengen. Aan het einde van het traject is een slotbijeenkomst georganiseerd, 

waarbij alle deelnemers opnieuw werden uitgenodigd. Hier heeft nog een laatste keer interactie 

plaatsgevonden tussen de gemeente, burgers en andere partijen. De gemeente heeft hier 

aangetoond over een reflecterende en kritische capaciteit te beschikken, door in beeld te brengen 

hoe de resultaten uit burgerparticipatie verwerkt zouden worden in de omgevingsvisie. Door dit 

daadwerkelijk aan de burgers te laten zien, ontstaat er vertrouwen. Ook is er door de gemeente 

gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen het bewonersadvies en het traject Toekomst 

Tilburg 2040. De gemeente heeft ervoor gekozen om geen interactie te laten plaatsvinden tussen de 

deelnemers van het traject Toekomst Tilburg 2040 en de deelnemers van het 

burgerparticipatieproces. De reden hiervoor was dat het traject Toekomst Tilburg 2040 al in een 

eerder stadium had plaatsgevonden en de gemeente niet nogmaals al deze partijen wilde betrekken.  

 

Tijdens het proces is weinig gezocht naar het bereiken van overeenstemming tussen de actoren. Wat 

opvalt, is dat vooral gevraagd is naar de mening van de burger over de toekomst van Tilburg. Alle 

meningen zijn vervolgens verwerkt in een bewonersadvies. Er is tijdens de momenten van interactie 

niet nadrukkelijk gezocht naar het bereiken van overeenstemming tussen de burger en de gemeente. 

Dit komt omdat het doel was om van zo veel mogelijk Tilburgers te horen hoe zij de toekomst van 

Tilburg zien. Het bewonersadvies heeft de gemeente gebruikt om de omgevingsvisie op te stellen. De 

gemeente heeft de keuze gemaakt om vooral te luisteren naar de burgers en dit mee te nemen in de 

omgevingsvisie. Vervolgens heeft de gemeente de concept omgevingsvisie opgesteld. Hierna zijn alle 

deelnemers nog één keer uitgenodigd om de omgevingsvisie te bespreken. De gemeente heeft de 

keuze gemaakt om burgers niet direct te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Het 

bewonersadvies heeft wel gediend als bouwsteen, maar burgers kregen niet de mogelijkheid om 

tijdens het schrijven van de omgevingsvisie hun kennis te delen. Dit komt omdat de gemeente het 

burgerparticipatieproces vooral heeft gebruikt om bevestiging te zoeken.  
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7.  Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk worden de conclusie en discussie behandeld. Allereerst wordt antwoord gegeven op 

de vijf deelvragen waaruit dit onderzoek is opgebouwd. Hierna wordt de hoofdvraag beantwoord, de 

vijf deelvragen hebben de basis gevormd voor de beantwoording hiervan. Vervolgens wordt een 

kritische reflectie gegeven op het onderzoek, waarbij zowel wordt gekeken naar de resultaten als 

naar het proces. Tot slot wordt behandeld welk vervolgonderzoek er gedaan kan worden, ter 

aanvulling van dit onderzoek.  

 

7.1 Beantwoording deelvragen 

 

Wat houden de Omgevingswet en de hieruit voortkomende omgevingsvisie in en welke eisen 

worden gesteld aan participatie? 

De komst van de Omgevingswet in 2019 zorgt ervoor dat 26 bestaande wetten voor de fysieke 

leefomgeving worden gebundeld in één Omgevingswet. Behalve voor een vereenvoudiging van de 

regels zorgt de komst van de wet er ook voor dat er meer ruimte zal zijn voor initiatieven. Het doel 

van de Omgevingswet is om een gezonde en fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. 

Voorkomend uit de Omgevingswet zijn zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het plan of 

programma, algemene Rijksregels, decentrale regels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.  

 

De omgevingsvisie is dus één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. De omgevingsvisie kan 

gezien worden als de opvolger van de structuurvisie. Elke gemeente zal één omgevingsvisie moeten 

opstellen voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Hierin wordt een integrale langetermijnvisie 

voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving gegeven. De omgevingsvisie zal breder zijn dan de 

structuurvisie, waar de structuurvisie is gericht op de ruimtelijke ordening, zal de omgevingsvisie 

gericht zijn op de gehele fysieke leefomgeving. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook het aspect 

gezondheid wordt meegenomen. Er zijn geen voorschriften voor burgerparticipatie, dit betekent dat 

gemeenten dit naar eigen inzicht kunnen inrichten. Zo kan een gemeente er voor kiezen om 

helemaal blanco naar de burger toe te stappen of om juist van tevoren al een visie in hoofdlijnen op 

te stellen en deze door de burgers te laten beoordelen.  

 

Wat betekent burgerparticipatie en welke vormen van burgerparticipatie worden momenteel 

toegepast door gemeenten?  

Bij burgerparticipatie worden burgers direct of indirect betrokken om in samenwerking met andere 

actoren tot de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen. Er zijn verschillende 

vormen van burgerparticipatie mogelijk. Om te bepalen hoeveel invloed burgers kunnen hebben op 

ruimtelijke plannen maken Nederlandse gemeenten vaak gebruik van de participatieladder. De 

meest gebruikte versie van de participatieladder bestaat uit zes treden (vormen van 

burgerparticipatie): informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, (mee) beslissen en zelfbeheer. 

In de praktijk worden door veel gemeenten burgers alleen geïnformeerd, geraadpleegd of gevraagd 

om advies te geven. Per vorm van burgerparticipatie zijn verschillende methoden mogelijk: bij 

informeren kan gedacht worden aan informatiebijeenkomsten, bij raadplegen aan een 

bewonerspanel en bij adviseren aan een klankbordgroep of adviesraad.  
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Wat zijn de ervaringen van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie bij het opstellen van 

ruimtelijke plannen? 

Verschillende gemeenten hebben burgerparticipatieprocessen geëvalueerd. Hieruit blijkt 

bijvoorbeeld dat het belangrijk is om burgers in een vroeg stadium te betrekken. Burgers hebben het 

gevoel dat zij dan serieus worden genomen. Wanneer hoofdlijnen van beleid al zijn vastgelegd, kan 

het zijn dat burgers alleen voor de vorm worden geraadpleegd, maar nauwelijks meer invloed 

hebben. Daarnaast is het belangrijk voor een gemeente om een eenduidige aanpak te hebben. 

Hierbij kan het helpen om een nota burgerparticipatie vast te stellen. Door veelvuldig 

burgerparticipatie toe te passen worden burgers meer betrokken bij beleid, wel blijkt dat vaak 

dezelfde burgers aanwezig zijn bij bijvoorbeeld bijeenkomsten. Door burgers te betrekken wordt de 

kwaliteit van een beleidsstuk verhoogd doordat burgers hun kennis delen. Tot slot kan 

burgerparticipatie ervoor zorgen dat beleidsprocessen sneller zullen verlopen. Wanneer 

burgerparticipatie aan de voorkant van het traject plaatsvindt, zullen het aantal bezwaren in de 

besluitvormingsfase afnemen, waardoor tijdwinst wordt behaald.  

 

Hoe hebben de gemeenten Deventer en Tilburg het burgerparticipatieproces vormgegeven tijdens 

het opstellen van de omgevingsvisie? 

Deventer: De gemeente Deventer is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De 

basis wordt gevormd door bestaande visies en beleidsstukken. Tijdens het opstellen van deze 

verschillende beleidsstukken heeft burgerparticipatie plaatsgevonden. Daarnaast zijn de meeste 

relatief recent vastgesteld, waardoor de gemeente al een goed beeld heeft van hoe de samenleving 

over bepaalde zaken denkt. Op deze manier heeft er dus eigenlijk al burgerparticipatie 

plaatsgevonden voordat men is gestart met de omgevingsvisie. De verschillende stukken zijn 

verwerkt in één integraal document, hiermee stapt de gemeente naar de verschillende stakeholders 

toe. Via een interactief proces zullen zij meelezen met de omgevingsvisie. Hierbij vindt indirect 

burgerparticipatie plaats. Elke stakeholder heeft een eigen achterban, bestaande uit onder andere 

burgers. Dit proces is niet alleen gericht op het bereiken van overeenstemming over de inhoud van 

de omgevingsvisie, maar vooral over het proces. Wanneer er initiatieven ontstaan uit de 

omgevingsvisie, is het belangrijk dat de verschillende partijen betrokken worden in dit proces.  

 

Aan de hand van de input van stakeholders wordt de concept omgevingsvisie opgesteld. Hierna 

wordt pas voor de eerste keer direct naar de burgers toegestapt. De keuze hiervoor is opvallend, 

burgers kunnen niet meedenken over de inhoud van de omgevingsvisie. De gemeente geeft hiervoor 

als belangrijkste argument de eerder doorlopen participatietrajecten bij het opstellen van andere 

beleidstukken en visies. Het burgerparticipatieproces heeft twee belangrijke doelen. Allereerst wil de 

gemeente toetsen of de inhoud van de omgevingsvisie overeenkomt met de mening van de burgers. 

Daarnaast wil de gemeente de burgers bewust maken van de mogelijkheden die ontstaan door de 

vaststelling van de Omgevingsvisie. Hierbij is sprake van een wederzijds belang, waarbij de gemeente 

het belang heeft dat er initiatieven ontstaan vanuit de samenleving en de burger heeft het belang om 

te weten wat de mogelijkheden zijn. Tijdens de verschillende methoden van burgerparticipatie is het 

de bedoeling dat beide doelen gelijktijdig worden behaald. Na de zomer van 2017 zal de gemeente 

naar de burgers toestappen. Dit zal gebeuren op gebiedsniveau. De methoden zijn er op gericht om 

zaken concreet te maken. Door naar de burgers toe te gaan, wordt geprobeerd een “arena” te 

vormen waarin het prettig is voor burgers om deel te nemen. De gemeente staat er open voor om 

zaken te wijzigen naar aanleiding van burgerparticipatie. Hiermee wordt aangetoond dat de 
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gemeente bezit over kritische en reflecterende capaciteiten. Tijdens dit proces zal er nauwelijks 

interactie plaatsgevonden tussen de verschillende actoren, deze zullen namelijk op verschillende 

momenten worden geraadpleegd. Toch geeft de gemeente Deventer aan dat interactie tussen de 

verschillende actoren niet is uitgesloten. Hoe dit in de praktijk tot uiting kan komen is nog niet 

duidelijk. De omgevingsvisie van Deventer zal een dynamisch instrument worden. Hierdoor zal na de 

vaststelling participatie blijven plaatsvinden.  

 

Tilburg: De Omgevingsvisie Tilburg 2040 is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad, het betreft 

een omgevingsvisie met de juridische status van een structuurvisie. De gemeente heeft 

voorafgaande aan het opstellen van de omgevingsvisie het traject Toekomst Tilburg 2040 uitgevoerd, 

hierbij is de gemeente in gesprek gegaan met verschillende partijen (voornamelijk bedrijven en 

instellingen) uit de stad. Hierna heeft het burgerparticipatieproces plaatsgevonden. Er heeft geen 

gezamenlijke interactie plaatsgevonden tussen alle actoren. De gemeente heeft er voor gekozen om 

bedrijven en organisaties in een eerder stadium te betrekken dan burgers. Dit komt omdat het 

traject Toekomst Tilburg 2040 plaats heeft gevonden voordat men begon aan de omgevingsvisie, en 

de gemeente het niet nodig vond om opnieuw al deze partijen te benaderen. De gemeente heeft 

gekozen om nagenoeg blanco naar de burgers toe te stappen. Tijdens dit proces zijn verschillende 

(creatieve) methoden toegepast om zoveel mogelijk burgers om hun mening te vragen over de 

toekomst van Tilburg. Hierbij zijn verschillende thema’s behandeld, maar is vooral de persoonlijke 

leefomgeving ter sprake gekomen. Op deze manier is het participatieproces toegankelijk gemaakt 

voor iedereen, ondanks het hoge abstractieniveau van de omgevingsvisie. De toegepaste methoden 

waren gericht op het bereiken van interactie. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd op het stadhuis, 

waarbij met zoveel mogelijk verschillende doelgroepen de dialoog is aangegaan. Om een nog bredere 

afspiegeling van de samenleving te raadplegen, zijn verschillende locaties in de stad bezocht. 

Hierdoor werd een “arena” gevormd waarin de interactie kon plaatsvinden. Tijdens dit proces was 

sprake van een wederzijds belang. De gemeente wilde graag informatie ophalen bij de burgers, om 

zo bevestiging te krijgen van de ideeën die zij al hadden en om eventueel tot nieuwe inzichten te 

komen. Burgers werden betrokken en kregen op deze manier invloed in een vroeg stadium van het 

traject en konden hun kennis delen.  

 

Nadat de verschillende methoden van burgerparticipatie waren uitgevoerd, is een bewonersadvies 

opgesteld. Dit bewonersadvies heeft gediend als bouwsteen voor de omgevingsvisie. Aan het einde 

van het traject heeft de gemeente aangetoond over kritische en reflecterende capaciteiten te 

beschikken, door het bewonersadvies te vergelijken met de uitkomsten uit het traject Toekomst 

Tilburg 2040 en de resultaten mee te nemen in de omgevingsvisie. Wat opvalt, is dat tijdens het 

uitvoeren van de verschillende methoden weinig is gezocht naar overeensteming. Er is vooral 

gevraagd naar de mening van de burger over de toekomst, op sommige momenten heeft discussie 

plaatsgevonden, maar het raadplegen van burgers heeft vooral gediend als methode om zoveel 

mogelijk ideeën op te halen en de gedachtes van de gemeente te toetsen aan de mening van de 

samenleving. Bepaalde inzichten uit het bewonersadvies zijn overgenomen in de omgevingsvisie. 

Toch is de inhoud hiervan vooral opgesteld door de gemeente, waarbij bevestiging is gezocht in de 

samenleving. Hierna heeft nog één keer een terugkoppeling plaatsgevonden, waarbij ook de 

deelnemers van het burgerparticipatieproces werden uitgenodigd en een laatste keer interactie 

heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft de gemeente de definitieve omgevingsvisie opgesteld. 
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7.2  Beantwoording hoofdvraag 
 

Op welke manier kan een gemeente het proces van burgerparticipatie optimaal inrichten bij het 

opstellen van een omgevingsvisie kijkend naar de doelen van burgerparticipatie? 

Elke gemeente zal door de komst van de Omgevingswet in 2019 een omgevingsvisie moeten 

vaststellen. Het staat gemeenten vrij om te kiezen hoe zij het burgerparticipatieproces vormgeven. 

Om burgerparticipatie optimaal te laten plaatsvinden dienen burgers vanaf het begin mee te worden 

genomen in het proces, zo ontstaat er meer vertrouwen bij de burgers en kan de gemeente erachter 

komen wat er leeft in de samenleving.  

 

Een omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Om burgers al mee te nemen voordat de 

omgevingsvisie wordt opgesteld, dient de gemeente er voor te zorgen dat deelnemen toegankelijk 

wordt gemaakt. Dit kan door de persoonlijke leefomgeving te betrekken en zaken concreet te 

maken. Deze fase is er vooral op gericht om informatie op te halen, om er zo achter te komen wat er 

leeft in de samenleving en hoe de burgers aankijken tegen de fysieke leefomgeving. Belangrijk hierbij 

is om te zorgen dat iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen aan het proces. Voor de één is het 

voldoende om te weten wat er op straatniveau kan wijzigen, terwijl een ander de behoefte heeft om 

mee te denken op wijkniveau. De methoden van burgerparticipatie moeten er op aangepast zijn dat 

iedereen zijn of haar kennis kan inbrengen. Bij voorkeur vindt de participatie meerdere keren plaats 

in een prettige omgeving voor de deelnemers, bijvoorbeeld in de wijk zelf, waardoor een “arena” 

wordt gevormd waarin interactie optimaal kan plaatsvinden. Uit eerdere ervaringen blijkt dat 

algemene informatiebijeenkomsten op het stadhuis vaak dezelfde mensen trekken. Dit kan worden 

voorkomen door naar de burgers toe te gaan.  

 

In de huidige situatie doen de verschillende actoren vaak op verschillende momenten mee in het 

participatieproces. Burgers worden bijvoorbeeld op een ander moment benadert dan bedrijven en 

organisaties. Hierdoor weten de actoren niet of nauwelijks wat elkaars belangen zijn. Door er naar te 

streven om alle actoren zoveel mogelijk samen in een interactief proces te laten deelnemen, krijgt 

iedereen een beter beeld van wat er allemaal leeft. Vervolgens kan hierover discussie plaatsvinden 

en er naar gestreefd worden om zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken. De gemeente dient 

een keuze te maken in welke mate de verschillende actoren gelijktijdig worden geraadpleegd. Het is 

onmogelijk om alle actoren, waaronder burgers op het zelfde moment te benaderen. Maar er kan 

bijvoorbeeld wel voor worden gekozen om tijdens burgerparticipatie op wijkniveau niet alleen 

burgers, maar ook een aantal partijen uit verschillende sectoren deel te laten nemen.  

 

De resultaten uit de eerste fase van het burgerparticipatieproces worden vervolgens meegenomen in 

de concept omgevingsvisie. Nadat de concept omgevingsvisie is opgesteld is het belangrijk om weer 

naar de burgers toe te gaan en het stuk te toetsen aan de mening van de samenleving en een 

terugkoppeling te laten plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk om concreet in beeld te brengen wat er 

wijzigt. Tijdens deze fase is burgerparticipatie niet alleen gericht op de inhoud van de omgevingsvisie, 

maar ook om burgers te wijzen op de mogelijkheden die er ontstaan door de vaststelling van de 

omgevingsvisie en de komst van de Omgevingswet. Hierbij is sprake van een wederzijds belang. De 

gemeente wil graag ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de fysieke leefomgeving, 

terwijl burgers er behoefte aan hebben om te weten welke mogelijkheden er zijn om met initiatieven 

te komen.  

Aan het einde van het burgerparticipatieproces moet de gemeente laten zien wat er gedaan is met 

de resultaten uit het proces. Op deze manier toont de gemeente aan over reflecterende en kritische 
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capaciteiten te beschikken. Daarnaast ontstaat er vertrouwen onder de burgers, wanneer duidelijk 

wordt gemaakt dat burgerparticipatie invloed heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvisie. Het 

gehele proces dient er niet zozeer voor om totale overeenstemming te verkrijgen met de 

samenleving, dit zal niet mogelijk zijn. Het is vooral belangrijk om zoveel mogelijk de omgevingsvisie 

te laten aansluiten op wat er leeft in de samenleving en burgers bewust te maken van de 

mogelijkheden die er ontstaan. Op deze manier kan het burgerparticipatieproces optimaal worden 

ingericht en kunnen de doelen van burgerparticipatie worden behaald. Door een breed pallet aan 

burgers tijdens verschillende fases van het proces te benaderen wordt draagvlak gecreëerd en wordt 

legitimiteit verkregen. De voorkeuren van burgers worden in beeld gebracht, waardoor beslissingen 

worden verbeterd. Belangrijk is om er rekening mee te houden dat de omgevingsvisie een dynamisch 

instrument is, hierdoor zal de omgevingsvisie, wanneer gewenst, telkens gewijzigd kunnen worden. 

Het is belangrijk om telkens burgers hierin mee te blijven nemen, zodat het een omgevingsvisie 

wordt en blijft van de mensen. 

 

7.3  Kritische reflectie  

In het begin stadium is de keuze gemaakt om de gemeente Deventer en de gemeente Tilburg mee te 

nemen als cases in dit onderzoek. De gemeente Deventer is momenteel bezig met het opstellen van 

de omgevingsvisie, dit heeft als voordeel dat de onderzoeksresultaten erg recent zijn. Toch was het 

daardoor erg lastig om het burgerparticipatieproces in beeld te brengen en te analyseren, bepaalde 

keuzes over methoden van burgerparticipatie zijn bijvoorbeeld nog niet gemaakt. De omgevingsvisie 

van de gemeente Tilburg is al vastgesteld. Hierdoor was het burgerparticipatieproces van deze 

gemeente goed in beeld te brengen.  

 

Gedurende het onderzoek zijn verschillende personen geïnterviewd. Het is gelukt om deze 

respondenten vroegtijdig te benaderen, waardoor de planning niet in gevaar kwam. Tijdens deze 

interviews zijn telkens dezelfde thema’s behandeld. Achteraf blijkt dat hierin te weinig de theorie 

naar voren kwam, waardoor de analyse te beperkt was. Dit kwam omdat ik de focus te veel heb 

gelegd op het beantwoorden van de deelvragen, en te weinig op de randvoorwaarden die afkomstig 

zijn uit de theorie. Hierdoor was het noodzakelijk om na het opstellen van de concept bachelorthesis 

één respondent opnieuw te interviewen. Ook is opnieuw naar alle data gekeken en zijn beide cases 

grondig gewijzigd.  

 

Toch ben ik achteraf tevreden met de keuze voor de cases Deventer en Tilburg. Door de jaren heen is 

steeds meer bekend geworden over de Omgevingswet. Bepaalde zaken waren nog niet bekend toen 

Tilburg bezig was het met het opstellen van omgevingsvisie. Beide gemeenten zijn hierdoor 

verschillend te werk gegaan. Waardoor inzichtelijk is geworden wat voor mogelijkheden er zijn voor 

de inrichting van het burgerparticipatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie.  

 

7.4  Vervolgonderzoek  

Dit onderzoek kan mogelijk worden aangevuld met vervolgonderzoeken. In dit onderzoek zijn twee 

cases uitgewerkt. Het betreft de gemeente Deventer en de gemeente Tilburg. Beide gemeenten 

bestaan uit één grote stad en enkele kleinere kernen. Hierdoor zijn deze gemeenten relatief 

overzichtelijk. Wanneer bijvoorbeeld een plattelandsgemeente met een groot aantal kernen een 

omgevingsvisie moet opstellen, zal het burgerparticipatieproces anders ingericht moeten worden. 

Onderzoek naar het burgerparticipatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie van een 

gemeente met een groot aantal kernen zal mogelijk andere resultaten opleveren. Het betrekken van 

verschillende dorpen vergt een andere benadering.  
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Het burgerparticipatieproces van de gemeente Deventer bij het opstellen van de omgevingsvisie 

heeft nog niet plaatsgevonden, dit zal na de zomer van 2017 gebeuren. In een vervolgonderzoek kan 

in beeld worden gebracht hoe dit proces daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en kan beoordeeld 

worden of daadwerkelijk de doelen van burgerparticipatie zijn behaald. Aan de hand van interviews 

en beleidsstukken is geanalyseerd of voldaan zal worden aan de randvoorwaarden om de doelen van 

burgerparticipatie te behalen. Echter valt pas achteraf de conclusie te trekken of dit daadwerkelijk is 

gebeurd.  

Dit onderzoek is geheel gericht op het burgerparticipatieproces gedurende het opstellen van de 

omgevingsvisie. Wanneer een omgevingsvisie eenmaal is vastgesteld door de gemeenteraad, zal er 

meer ruimte zijn voor initiatieven uit de samenleving. Het zal daarom relevant zijn om onderzoek te 

verrichten naar hoe burgerparticipatieprocessen worden vormgegeven gedurende de werking van de 

omgevingsvisie. Beide gemeenten, Deventer en Tilburg, hebben hier ideeën over. Maar in dit 

onderzoek zijn deze processen niet of nauwelijks meegenomen.   
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Bijlage 1:  Beleidsdocumenten 
Deze bijlage bevat een overzicht van de geraadpleegde beleidsstukken van de gemeente Deventer en 

de gemeente Tilburg. Al deze verschillende beleidsstukken zijn ook opgenomen in de literatuurlijst.  

 

Case Deventer: 
“Een eigentijdse hanze: samenspel in verandering”. Denklijn Omgevingsvisie Deventer. (november 

2016)  

Dit document bevat een beschrijving van hoe de gemeente Deventer om wil gaan met de nieuwe 

omgevingsvisie. Dit document is behandeld in de gemeenteraad. Hierin wordt de opgave beschreven 

die gemeente Deventer staat te wachten bij het opstellen van de omgevingsvisie. Dit document geeft 

een goed beeld van hoe de omgevingsvisie van de gemeente Deventer eruit moet gaan zien.  

 

“Plan van aanpak implementatie Omgevingswet”. (december 2016) 

Het plan van aanpak schetst een beeld van de acties die gemeente Deventer moet ondernemen door 

de komst van de Omgevingswet. Hierin gaat het onder andere over de omgevingsvisie die de 

gemeente Deventer moet opstellen. In het document wordt ook aangeven waarom de gemeente 

Deventer ervoor heeft gekozen om vooruit te lopen op de komst van de Omgevingswet. Men is al 

begonnen met de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met name het gedeelte over de 

omgevingsvisie is relevant voor dit onderzoek.  

 

“Lerend netwerk”. Plan van aanpak participatietraject Omgevingsvisie en Omgevingsplan. (mei 

2016) 

De gemeente Deventer is bezig met het opstellen van een omgevingsplan en een omgevingsvisie. De 

verschillende spelers uit de fysieke leefomgeving moeten aanhaken bij dit traject. Dit document geeft 

het participatietraject vorm. Het gedeelte over participatie met betrekking tot de omgevingsvisie is 

gebruikt voor het onderzoek. Hierin wordt uitgelegd dat de omgevingsvisie voor een groot deel 

aansluit op bestaande beleidsstukken.  

 

“Toepassing van de Omgevingswet en participatie”. StadsLAB opdracht. (juli 2016) 

De gemeente Deventer is betrokken bij een Praktijkgroep Omgevingswet, waarbij onder andere 

wordt samengewerkt met Hogeschool Saxion in Deventer. In opdracht van de gemeente Deventer 

hebben studenten van Saxion onderzocht naar de behoeft van participatie bij bewoners van de 

gemeente Deventer.  

 

Verschillende beleidsstukken en visies 

De basis voor de omgevingsvisie van de gemeente Deventer wordt gevormd door verschillende 

beleidsstukken en visies. Hierbij gaat het voornamelijk om sectorale structuurvisies. Er is 

geanalyseerd hoe burgerparticipatie heeft plaatsgevonden tijdens deze verschillende trajecten. De 

volgende beleidsstukken en visies zijn hiervoor geraadpleegd:  

 Ambitiedocument voor de binnenstad (2010) 

 Structuurvisie Stadsaszone (2013) 

 Detailhandelsvisie (2015) 

 Koersdocument ruimtelijk erfgoed (2014) 

 Beleidsagenda Ecologie (2012) 
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Case Tilburg:  
“Omgevingsvisie Tilburg 2040”. (september 2015) 

De gemeente Tilburg heeft al sinds 2015 een omgevingsvisie. Het onderzoek richt zich op het 

burgerparticipatieproces, het is daarbij wel belangrijk om te weten hoe de omgevingsvisie van de 

gemeente Tilburg is opgebouwd en hoe burgerparticipatie invloed heeft gehad op de inhoud van 

deze omgevingsvisie.   

 

“Bewonersadvies”. (februari 2013) 

Het externe bureau B-in Motion heeft namens de bewoners van de gemeente Tilburg een 

bewonersadvies opgesteld. Dit document bevat de resultaten van het burgerparticipatieproces. Het 

document geeft een goed beeld van de methoden die zijn gebruikt tijdens het proces en welke 

adviezen worden gegeven aan de gemeente. Dit document heeft een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het in beeld brengen van het burgerparticipatieproces van de gemeente Tilburg bij het opstellen 

van de omgevingsvisie.  

 

“Van expedities naar allianties”. (maart 2013) 

Er is een presentatie gegeven tijdens de slotbijeenkomst van het burgerparticipatieproces. Deze 

presentatie brengt de verschillen tussen het traject Toekomst Tilburg 2040 en het bewonersadvies in 

beeld. Het gaat met name om accent verschillen. In grote lijnen zijn er vooral overeenkomsten.  

 

“Plan van aanpak burgerparticipatieproces”. (december 2012) 

B-in motion, een extern bureau, heeft een plan van aanpak opgesteld voor het 

burgerparticipatieproces. Eigenlijk betreft het de offerte die gestuurd is naar de gemeente, maar dit 

document is aangehouden als plan van aanpak. De verschillende stappen van het 

burgerparticipatieproces staan hierin uitgebreid beschreven. En zijn geanalyseerd in dit onderzoek.  
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Bijlage 2:  Respondentenlijst 

Deze bijlage bevat een lijst met de verschillende contactpersonen die zijn geïnterviewd. De lijst is op 

volgorde van datum. De functie van de contact persoon in het proces van de omgevingsvisie is hierbij 

vermeld. Daarnaast is aangeven wat voor data er is verzameld tijdens het interview.  

 

Case Deventer  

Respondent:   Jorien Kranendijk  

Functie:   Procesleider participatie Omgevingswet gemeente Deventer 

Data:    Diepte-interview 

Datum:   1 mei 2017 

 

Respondent:   John van den Hof 

Functie:   Projectleider Praktijkgroep Omgevingswet, Saxion Hogeschool  

Data:    Diepte-interview 

Datum:   9 mei 2017 

 

Respondent:   Jantine Sijbring 

Functie:   Raadslid gemeente Deventer, betrokken in werkgroep Omgevingswet  

Data:    Diepte-interview 

Datum:   12 mei 2017 

 

Respondent:   Harry Bottenberg 

Functie:   Projectleider omgevingsvisie gemeente Deventer  

Data:    Interview ter aanvulling op het diepte-interview met Jorien Kranendijk  

Datum:   30 mei 2017 

 

Respondent:   Jorien Kranendijk  

Functie:   Procesleider participatie Omgevingswet gemeente Deventer 

Data:    Telefonisch interview ter aanvulling op het diepte-interview 1 mei 2017.  

Datum:   16 juni 2017 

 

Case Tilburg 

Respondent:   Wim Tijssen  

Functie:   Programmamanager Omgevingswet gemeente Tilburg 

Data:    Diepte-interview 

Datum:   24 april 2017 

 

Respondent:   Pien Rosmalen  

Functie:   Begeleider bewonersadvies, namens het bureau B-in Motion 

Data:    Diepte-interview 

Datum:   10 mei 2017 

 

Respondent:   Annemoon Dilweg  

Functie:   Projectleider Omgevingsvisie Tilburg 2040 

Data:    Interview ter aanvulling diepte-interviews met Wim Tijssen en Pien Rosmalen 

Datum:   23 mei 2017 
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Bijlage 3:  Interviewguides  

In deze bijlage zijn de verschillende gebruikte interviewguides opgenomen. Voor elkaar interview is 

een nieuwe interview guide opgesteld. Wel wordt in elk interview dezelfde thema’s behandeld, maar 

dan met specifieke vragen, gericht op de betreffende persoon. De interviewguides staan op dezelfde 

volgorde als de respondentlijst in bijlage 2. Het interview met Jantine Sijbring, raadslid gemeente 

Deventer, is uit praktische redenen samen uitgevoerd met een andere student.  

 

Case Deventer – Jorien Kranendijk  

 

Geïnterviewde: 

Jorien Kranendijk, Procesleider participatie Omgevingswet gemeente Deventer 

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

1 mei 2017 

 

Start 

Intro/uitleg Allereerst bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Ik ben erg blij dat u hier 
voor tijd kan vrij maken. Mijn naam is Sjoerd van de Grootevheen, op dit moment ben 
ik bezig met mijn bachelorthesis voor de pre-master Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In mijn bachelorthesis doe ik onderzoek naar de optimale 
inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deventer 
is al vroeg gestart met de implementatie van de omgevingswet en begonnen het 
opstellen van een omgevingsvisie. Daarom lijkt het mij erg nuttig en relevant om 
Deventer uit te werken als casus in mijn onderzoek.  
 
Via een recorder op mijn mobiele telefoon kan ik het interview opnemen. De volgende 
stap is om het totale interview te transcriberen en vervolgens te analyseren. Zodoende 
wil ik graag het interview opnemen. Vind u het goed als dit gesprek wordt opgenomen? 
Vind u het daarnaast goed als ik uw naam vermeld in mijn thesis? 
 
Met de thesis zal vertrouwelijk worden omgegaan.  
 

Verwachting Tijdens het interview zal ik verschillende thema’s omtrent de omgevingsvisie van de 
gemeente Deventer behandelen, waarbij de nadruk zal liggen op burgerparticipatie. De 
volgende onderwerpen zullen onder andere worden aan bod komen:  

 De gemeente Deventer en de Omgevingswet en de omgevingsvisie;  

 Vormgeving proces burgerparticipatie;  

 Invloed burgerparticipatie; 

 Ervaringen burgerparticipatie.    
 

Tijdsduur  Het interview zal ongeveer 1 uur duren, is dat goed?   

Vragen? Zijn er voor zover vragen over het interview? 

 

Introducerende vragen 

Introductie  Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond? 

 Welke rol speelt u bij de implementatie van de Omgevingswet en het 
opstellen van de omgevingsvisie? 

 



68 
 

Onderwerpen/thema’s   

Gemeente Deventer en de 
Omgevingswet en 
omgevingsvisie 

 Waarom loopt Deventer vooruit om de komst van de Omgevingswet?   

 Hoe staat de gemeente Deventer er op dit moment voor. In welke fasen is 
men beland bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan? 
En hoe ziet de planning eruit? Wanneer verwacht men de omgevingsvisie vast 
te kunnen stellen? 

 Keuze voor een omgevingsvisie: Waarom gekozen om nu al een 
omgevingsvisie op te stellen?  

o Waarom niet wachten tot 2019? 
o Welke afwegingen zijn gemaakt? 

 Hoe zal na verwachting de overgang naar de Omgevingswet verlopen? Hoe 
wordt deze omgevingsvisie omgezet naar een officiële omgevingsvisie? Zoals 
de Omgevingswet voorschrijft. 

 Er wordt gewerkt met een praktijkgroep, Living Lab, zou u dit nader kunnen 
toelichten?  

 Wie zijn er voor de rest betrokken bij het opstellen van een omgevingsvisie? 

Vormgeving proces 
burgerparticipatie  
 
 

De vormgeving van het proces van burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  

 Zijn er doelen opgesteld voor burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie? (bijvoorbeeld creëren draagvlak, kwaliteit verhogen, voldoen 
aan wettelijke plicht etc.)? Is hiervoor een plan gemaakt?  

 Er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, bezoeken op locatie, digitale 
mogelijkheden, etc. Is hierin al een keuze gemaakt? Gebruik maken van 
bestaande netwerken, wijk/buurverenigingen, etc? 

 Zo ja, waarom is er gekozen voor deze vormen van burgerparticipatie? 

 De omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Hoe probeert men het 
toch interessant te maken voor bewoners? Is hier over nagedacht? 
Persoonlijke leefomgeving betrekken? 

 Met welke vormen van burgerparticipatie heeft men ervaring? 

 Is al bepaald welke stappen er doorlopen moeten worden tijdens het 
participatieproces?  

 Zo ja, welke stappen, en waarom? Afwegingen gemaakt? Welke stap bevindt 
zich men nu?  

 Hoe stapt men naar de burgers toe? Is de visie al globaal uitgewerkt, of stapt 
men er blanco in om zo een visie op stellen op basis van ideeën van burgers? 

 Hoe gaat men proberen om zoveel mogelijk bewoners uit verschillende lagen 
van de bevolking te betrekken? Kwetsbare burgers zoals jongeren, 
allochtonen, mensen met een beperking, etc. 

 Zijn er tot slot nog personen die ik kan benaderen om een andere kijk te 
krijgen op het proces van burgerparticipatie bij de omgevingsvisie van de 
gemeente Deventer? 

Invloed burgerparticipatie   De invloed van burgerparticipatie op de inhoud van de omgevingsvisie 

 Wat voor invloed heeft burgerparticipatie na verwachting op de inhoud van 
de omgevingsvisie? 

 Een omgevingsvisie is waarschijnlijk erg globaal. Het heeft weinig directe 
invloed op bijvoorbeeld perceelniveau van bewoners. In hoeverre kunnen er 
toch fundamentele wijzigingen plaatsvinden na aanleiding van 
burgerparticipatie? 

 Hoe zal de mening van de burger worden meegenomen in het opstellen van 
de omgevingsvisie?  

Ervaringen burgerparticipatie  De ervaringen die men heeft opgedaan tijdens het participatieproces van het opstellen 
van de omgevingsvisie.  

 De gemeente Deventer is nu al een periode bezig met de implementatie van 
de Omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie. Hoe verloopt tot 
nu toe dit traject? Waarbij de nadruk ligt op het participatiegedeelte? 

 Zijn er nu al belangrijke lessen geleerd over hoe het participatieproces 
ingericht kan worden? Wat ging er goed? Waarom? Wat ging minder? 
Waarom?  

 Deventer loopt voor op andere gemeenten. Welk advies zou u willen geven 
richting andere gemeenten, waar moeten gemeenten die nu starten rekening 
mee houden? 
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Afsluiting 

Slot interview  Wilt u nog wat toevoegen aan het interview?  

 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u met mij wilt delen? 

 Heeft u eventueel nog vragen? 

Vragen voor na het interview  Als ik nog vragen heb, zou ik dan contact kunnen opnemen? 

 Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Bedankwoord   Ik wil u graag bedanken voor de tijd en moeite die u heeft genomen voor het 
interview. 
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Case Deventer – John van den Hof 

Geïnterviewde: 

John van den Hof, Praktijkgroep Livinglab, Saxion, Deventer  

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

9 mei 2017 

 

Start 

Intro/uitleg Allereerst bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Ik ben erg blij dat u hier 
voor tijd kan vrij maken. Mijn naam is Sjoerd van de Grootevheen, op dit moment ben 
ik bezig met mijn bachelorthesis voor de pre-master Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In mijn bachelorthesis doe ik onderzoek naar de optimale 
inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deventer 
is al vroeg gestart met de implementatie van de omgevingswet en begonnen het 
opstellen van een omgevingsvisie. Daarom lijkt het mij erg nuttig en relevant om 
Deventer uit te werken als casus in mijn onderzoek.  
 
Via een recorder op mijn mobiele telefoon kan ik het interview opnemen. De volgende 
stap is om het totale interview te transcriberen en vervolgens te analyseren. Zodoende 
wil ik graag het interview opnemen. Vind u het goed als dit gesprek wordt opgenomen? 
Vind u het daarnaast goed als ik uw naam vermeld in mijn thesis? 
 
Met de thesis zal vertrouwelijk worden omgegaan.  
 

Verwachting Tijdens het interview zal ik verschillende thema’s omtrent de omgevingsvisie en 
burgerparticipatie behandelen, waarbij de nadruk zal liggen op burgerparticipatie. De 
volgende onderwerpen zullen onder andere worden aan bod komen:  

 De praktijkgroep Omgevingswet;  

 Vormgeving proces burgerparticipatie;  

 Invloed burgerparticipatie; 

 Ervaringen burgerparticipatie.    

Tijdsduur  Het interview zal maximaal 1 uur duren, is dat goed?   

Vragen? Zijn er voor zover vragen over het interview? 

 

 

Introducerende vragen 

Introductie  Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond? 

 Welke rol speelt u bij de implementatie van de Omgevingswet en het 
opstellen van de omgevingsvisie?  

 

Onderwerpen/thema’s   

Praktijkgroep Living Lab  Er wordt gewerkt met een praktijkgroep, Living Lab, zou u dit nader kunnen 
toelichten?  

 Wie zijn er betrokken? 

 Welke rol heeft de praktijkgroep tot nu toegespeeld bij de omgevingsvisie van 
Deventer?  

 In hoeverre bent u betrokken bij de omgevingsvisie van Deventer? 

Vormgeving proces 
burgerparticipatie  
 

De vormgeving van het proces van burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  
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  Wat zijn volgens u de belangrijkste doelen van burgerparticipatie bij het 
opstellen van een omgevingsvisie? 

 Hoe dient volgens u het proces van burgerparticipatie worden vormgegeven 
bij het opstellen van een omgevingsvisie? 

 Er zijn verschillende vormen/methoden van burgerparticipatie mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, bezoeken op locatie, digitale 
mogelijkheden, etc. Welke zijn het meest passend? 

 De omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Hoe probeert men het 
toch interessant te maken voor bewoners? Is hier over nagedacht? 
Persoonlijke leefomgeving betrekken? 

 Welk stappen dienen er doorlopen te worden bij participatieproces omtrent 
de omgevingsvisie? Wat vind u van de keuzes die Deventer hierin heeft 
gemaakt? 

 Hoe stapt men naar de burgers toe? Is de visie al globaal uitgewerkt, of stapt 
men er blanco in om zo een visie op stellen op basis van ideeën van burgers? 
Wat heeft uw voorkeur hierin? 

 Wat vind u van de keuze die Deventer hierin heeft gemaakt? Om eerst de 
visie op te stellen en vervolgens naar de burgers toe te gaan.  

 Hoe kunnen volgens u zoveel mogelijk bewoners uit verschillende lagen van 
de bevolking worden betrokken? Kwetsbare burgers zoals jongeren, 
allochtonen, mensen met een beperking, etc. 

 Wat vind u met de manier waarop Deventer dit wil gaan invullen? 

Invloed burgerparticipatie   De invloed van burgerparticipatie op de inhoud van de omgevingsvisie 

 Wat voor invloed heeft burgerparticipatie na verwachting op de inhoud van 
de omgevingsvisie? 

 Een omgevingsvisie is waarschijnlijk erg globaal. Het heeft weinig directe 
invloed op bijvoorbeeld perceelniveau van bewoners. In hoeverre kunnen er 
toch fundamentele wijzigingen plaatsvinden na aanleiding van 
burgerparticipatie? 

 Hoe zal de mening van de burger worden meegenomen in het opstellen van 
de omgevingsvisie? Zal dit duidelijk te zien zijn in de omgevingsvisie? 

 Hoe vind u dat Deventer hier mee om gaat? 

Ervaringen burgerparticipatie  De ervaringen die men heeft opgedaan tijdens het participatieproces van het opstellen 
van de omgevingsvisie.  

 Onder andere via de werkgroep heeft u ervaring opgedaan over hoe het 
participatieproces ingericht kan worden. Wat zijn hierbij uw ervaringen?  

 Zijn er nu al belangrijke lessen geleerd in de praktijkgroep over hoe het 
participatieproces ingericht kan worden? Wat ging er goed? Waarom? Wat 
ging minder? Waarom?  

 Wanneer is volgens u het traject van burgerparticipatie bij het opstellen van 
een omgevingsvisie geslaagd?  

 Veel gemeenten zijn nog niet begonnen. Welk advies zou u willen geven 
richting andere gemeenten, waar moeten gemeenten die nu starten rekening 
mee houden? 

 

Afsluiting 

Slot interview  Wilt u nog wat toevoegen aan het interview?  

 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u met mij wilt delen? 

 Heeft u eventueel nog vragen? 

Vragen voor na het interview  Als ik nog vragen heb, zou ik dan contact kunnen opnemen? 

 Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Bedankwoord   Ik wil u graag bedanken voor de tijd en moeite die u heeft genomen voor het 
interview. 
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Case Deventer – Jantine Sijbring 

Geïnterviewde: 

Raadslid gemeente Deventer, betrokken in werkgroep Omgevingswet 

 

Interviewers:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

Ilona de Ruijter, student Universiteit Utrecht 

 

Datum interview:   

12 mei 2017 
 

Voorstellen en toelichten onderzoek (Sjoerd en Ilona) 

Introducerende vragen (Sjoerd) 

 Zou u zichzelf nader kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond?  

 Ervaringen met burgerparticipatie?  

Participatie (Ilona) 

 Vindt u het belangrijk dat burgers betrokken zijn bij beleid? Waarom wel/niet? 

 In hoeverre is representatieve vertegenwoordiging ‒ ook van lastig te bereiken doelgroepen ‒ een wens of 
voorwaarde in beleidsontwikkeling en -uitvoering?  

 Welke rol zou de burger moeten spelen binnen gebiedsontwikkeling en wat is de rol van 
gemeenteambtenaren, raad en wethouders? 

Invloed van burgerparticipatie op de omgevingsvisie (Sjoerd) 

 In hoeverre moet burgerparticipatie invloed hebben op de inhoud van de omgevingsvisie? 

 Hoe verwacht u dat mening van de burger wordt meegenomen in de omgevingsvisie? 

 Stel de inhoud van de omgevingsvisie is tegenstrijdig met wat bewoners willen. Hoe gaat de gemeenteraad 
hiermee om? 

 Wat zijn uw verwachtingen van burgerparticipatie na de vaststelling van de omgevingsvisie? (De 
omgevingsvisie als dynamisch instrument, met constante veranderingen van de inhoud en meer ruimte voor 
initiatieven vanuit de samenleving) 

Burgerparticipatie omgevingsvisie/onder de Omgevingswet (Sjoerd) 

 Hoe ziet u het proces van burgerparticipatie omtrent de omgevingsvisie voor zich? 

 Wat eist de gemeenteraad van burgerparticipatie omtrent de omgevingsvisie? 

 Welke rol kan de gemeenteraad hierin nemen? (Bijvoorbeeld meedoen van raadsleden tijdens bijeenkomsten) 

 De omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Hoe kan men volgens u er voor zorgen dat het toch 
interessant wordt voor alle lagen van de samenleving om deel te nemen aan het participatieproces?  

 Welke vormen of methoden van burgerparticipatie zouden hiervoor toegepast kunnen worden? 

 Hoe vindt u dat men nu omgaat met burgerparticipatie bij de Omgevingsvisie? Er is een keuze gemaakt om 
eerst stukken op te stellen en dan pas naar de bewoners te stappen. 

Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet (Ilona) 

 Wat voor rol denkt u dat burgerparticipatie gaat spelen onder de Omgevingswet?  

 Hoe bereidt de gemeenteraad zich voor op de komst van de Omgevingswet? 

 Denkt u dat de rol van de gemeenteraad verandert onder de Omgevingswet? 

 Maakt de omgevingsvisie het juist makkelijker of moeilijker voor burgers om voor hun belangen op te komen? 

 In de huidige participatiepraktijk blijkt dat bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, allochtonen en lager 
opgeleiden) vaak niet meedoen. Hoe moet worden omgegaan met het belang van de moeilijk bereikbare 
doelgroepen?  

 Hoe gaat de gemeenteraad het algemeen belang waarborgen? 

 Welke kansen en bedreigingen voor burgerparticipatie ziet u onder de Omgevingswet? 
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Case Deventer – Harry Bottenberg 

Geïnterviewde: 

Harry Bottenberg, Projectleider omgevingsvisie gemeente Deventer 

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

30 mei 2017 

 

Start 

Intro/uitleg Allereerst bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Ik ben erg blij dat u hier 
voor tijd kan vrij maken. Mijn naam is Sjoerd van de Grootevheen, op dit moment ben 
ik bezig met mijn bachelorthesis voor de pre-master Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In mijn bachelorthesis doe ik onderzoek naar de optimale 
inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie. Deventer 
is al vroeg gestart met de implementatie van de omgevingswet en begonnen het 
opstellen van een omgevingsvisie. Daarom lijkt het mij erg nuttig en relevant om 
Deventer uit te werken als casus in mijn onderzoek.  
 
Via een recorder op mijn mobiele telefoon kan ik het interview opnemen. De volgende 
stap is om het totale interview te transcriberen en vervolgens te analyseren. Zodoende 
wil ik graag het interview opnemen. Vind u het goed als dit gesprek wordt opgenomen? 
Vind u het daarnaast goed als ik uw naam vermeld in mijn thesis? 
 
Met de thesis zal vertrouwelijk worden omgegaan.  

Verwachting Tijdens het interview zal ik verschillende thema’s omtrent de omgevingsvisie van de 
gemeente Deventer behandelen, waarbij de nadruk zal liggen op burgerparticipatie. De 
volgende onderwerpen zullen onder andere worden aan bod komen:  

 De gemeente Deventer en de Omgevingswet en de omgevingsvisie;  

 Vormgeving proces burgerparticipatie;  

 Invloed burgerparticipatie; 

 Ervaringen burgerparticipatie en omgevingsvisie 

Tijdsduur  Het interview maximaal 1 uur duren.     

Vragen? Zijn er voor zover vragen over het interview? 

 

Introducerende vragen 

Introductie  Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond? 

 Welke rol speelt u bij de implementatie van de Omgevingswet en het 
opstellen van de omgevingsvisie.   

 

Onderwerpen/thema’s   

Gemeente Deventer en de 
Omgevingswet en 
omgevingsvisie 

 Waarom loopt Deventer vooruit om de komst van de Omgevingswet?   

 Kunt u de omgevingsvisie van Deventer nader toelichten? Wat voor 
instrument is het volgens u? Hoe ziet de inhoud eruit?  

 Ik heb begrepen dat er verschillende deelvisies en beleidsstukken worden 
geïntegreerd in één omgevingsvisie. Hoe staat de gemeente Deventer er op 
dit moment voor. In welke fasen is men nu beland bij het opstellen van de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan?  

 Hoe verloopt tot nu toe de planning? Klopt het dat eind 2017 de 
omgevingsvisie wordt vastgesteld? 

 De omgevingsvisie is een dynamisch instrument, hoe ziet u de werking 
hiervan voor u nadat de omgevingsvisie is vastgesteld? 
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 Welke rol speelt de raad bij het opstellen van de omgevingsvisie? Er is een 
werkgroep heb ik begrepen, heeft deze werkgroep veel invloed? 

 Overgang naar Omgevingswet in 2019 

Vormgeving proces 
burgerparticipatie  
 
 

De vormgeving van het proces van burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  

 Wat is volgens u het doel van burgerparticipatie bij het opstellen van een 
omgevingsvisie?  

 Er wordt gewerkt met deelgebieden. Worden in al deze gebieden bewoners 
geraadpleegd?  

 Hoe krijgt men een goed beeld van een bepaalde wijk?  

 Er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie mogelijk. Is hier inmiddels 
een keuze in gemaakt? Bijvoorbeeld digitale vormen?  

 Zo ja, waarom is er gekozen voor deze vormen van burgerparticipatie? 

 De omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Hoe probeert men het 
toch interessant te maken voor bewoners? Is hier over nagedacht? 
Persoonlijke leefomgeving betrekken? 

 Hoe gaat men proberen om zoveel mogelijk bewoners uit verschillende lagen 
van de bevolking te betrekken? Kwetsbare burgers zoals jongeren, 
allochtonen, mensen met een beperking, etc. 

Invloed burgerparticipatie   De invloed van burgerparticipatie op de inhoud van de omgevingsvisie 

 Wat voor invloed heeft burgerparticipatie na verwachting op de inhoud van 
de omgevingsvisie? 

 Een omgevingsvisie is waarschijnlijk erg globaal. Het heeft weinig directe 
invloed op bijvoorbeeld perceelniveau van bewoners. In hoeverre kunnen er 
toch fundamentele wijzigingen plaatsvinden na aanleiding van 
burgerparticipatie? 

 Men stapt naar de  burgers toe op het moment dat de omgevingsvisie al in 
grote lijnen is opgesteld. Heeft het dan nog wel zin om naar de burgers toe te 
stappen? 

 Er heeft al burgerparticipatie plaatsgevonden bij de verschillende deelvisies. 
Wat voor zin heeft om nu opnieuw burgerparticipatie te laten plaatsvinden? 

 Stel er komt uit burgerparticipatie naar voren dat veel bewoners het niet eens 
zijn met bepaalde zaken. Heeft het dan zin om dit mee te nemen in de 
omgevingsvisie? Of ligt het probleem bij het verouderde beleid wat is 
meegenomen in de omgevingsvisie? 

 Is dit alleen om aan de verplichting van de wet te voldoen? 

 Hoe zal de mening van de burger worden meegenomen in het opstellen van 
de omgevingsvisie?  

Ervaringen burgerparticipatie 
en omgevingsvisie 

De ervaringen die men heeft opgedaan tijdens het participatieproces van het opstellen 
van de omgevingsvisie.  

 De gemeente Deventer is nu al een periode bezig met de implementatie van 
de Omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie. Hoe verloopt tot 
nu toe dit traject? Waarbij de nadruk ligt op het participatiegedeelte? 

 Zijn er nu al belangrijke lessen geleerd over het opstellen van een 
omgevingsvisie. Wat ging er goed? Waarom? Wat ging minder? Waarom?  

 Deventer loopt voor op andere gemeenten. Welk advies zou u willen geven 
richting andere gemeenten, waar moeten gemeenten die nu starten rekening 
mee houden? 

 

Afsluiting 

Slot interview  Wilt u nog wat toevoegen aan het interview?  

 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u met mij wilt delen? 

 Heeft u eventueel nog vragen? 

Vragen voor na het interview  Als ik nog vragen heb, zou ik dan contact kunnen opnemen? 

 Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Bedankwoord   Ik wil u graag bedanken voor de tijd en moeite die u heeft genomen voor het 
interview. 
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Case Deventer – Jorien Kranendijk (Tweede interview) 

 

Geïnterviewde: 

Jorien Kranendijk, Procesleider participatie Omgevingswet gemeente Deventer 

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

16 juni 2017 

Thema 

 
 

 Omgevingsvisie wordt opgebouwd uit verschillende beleidsstukken en 
visies. Verschillende trajecten hebben plaatsgevonden: structuurvisie 
stadsaszone, ambitiedocument voor de binnenstad, woonvisie, 
detailhandelsvisie, beleidsagenda ecologie, etc. Dit zijn vooral sectorale 
visies. 

 Bij welk traject heeft de meeste interactie plaatsgevonden met burgers? 
Is hierbij overeenstemming bereikt? 

 Wat zijn de ervaringen hieruit? En hoe worden deze ervaringen gebruikt 
om straks het burgerparticipatieproces vorm te geven?  
 

Betrekken stakeholders  Zijn de stakeholders inmiddels benaderd? Wat heeft dit opgeleverd? 

 Ja  Hoe is dit gegaan? Was dit een interactief proces? Of vooral 
gestuurd vanuit de gemeente? 

 Wordt de achterban meegenomen in dit proces? 

 Nee  Hoe zal dit gaan, vindt hierbij interactie plaats? 
 

Burgerparticipatieproces  De gemeente stapt naar de burgers toe met twee doelen: toetsen of wat 
opgeschreven staat overeenkomt met wat daar buiten leeft. En burgers 
bewust maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.  

 Zijn dit twee verschillende momenten? 

 Is er inmiddels meer duidelijk over methoden die worden toegepast om 
burgers te benaderen, voor beide doelen? 

 Gaat dit per deelgebied? Waar vindt de participatie plaats? Op een 
prettige locatie voor deelnemers? 

 In hoeverre is dit gericht op interactie en het bereiken van 
overeenstemming? 

 Hoeveel vertrouwen heeft men in de burgers hierbij? 

 Hoe laat de gemeente de burgers kennis maken met de mogelijkheden 
die de Omgevingswet biedt?  
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Case Tilburg – Wim Tijssen 

 

Geïnterviewde: 

Wim Tijssen, Programmamanager Omgevingswet gemeente Tilburg 

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

24 april 2017 
 

Start 

Intro/uitleg Allereerst bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Ik ben erg blij dat u hier 
voor tijd kan vrij maken. Mijn naam is Sjoerd van de Grootevheen, op dit moment ben 
ik bezig met mijn bachelorthesis voor de pre-master Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In mijn bachelorthesis doe ik onderzoek naar de optimale 
inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie. Tilburg is 
één van de gemeenten die al een omgevingsvisie heeft opgesteld. Zodoende vind ik 
Tilburg erg nuttig  en relevant om uit te werken als casus in mijn onderzoek.  
 
Via een recorder op mijn mobiele telefoon kan ik het interview opnemen. De volgende 
stap is om het totale interview te transcriberen en vervolgens te analyseren. Zodoende 
wil ik graag het interview opnemen. Vind u het goed als dit gesprek wordt opgenomen? 
Vind u het daarnaast goed als ik uw naam vermeld in mijn thesis? 
 
Met de thesis zal vertrouwelijk worden omgegaan.  

Verwachting Tijdens het interview zal ik verschillende thema’s omtrent de omgevingsvisie van de 
gemeente Tilburg behandelen, waarbij de nadruk zal liggen op burgerparticipatie. De 
volgende onderwerpen zullen onder andere worden aan bod komen:  

 De gemeente Tilburg en de Omgevingswet en de omgevingsvisie;  

 Vormgeving proces burgerparticipatie;  

 Invloed burgerparticipatie; 

 Ervaringen burgerparticipatie.    

Tijdsduur  Het interview zal ongeveer 1 a 1,5 uur duren, is dat goed?   

Vragen? Zijn er voor zover vragen over het interview? 

 

Introducerende vragen 

Introductie  Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond? 

 Welke rol heeft u gespeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie?  

 

 

Onderwerpen/thema’s   

Gemeente Tilburg en de 
Omgevingswet en 
omgevingsvisie 

 Waarom loopt Tilburg vooruit om de komst van de Omgevingswet?   

 Keuze voor een omgevingsvisie: Waarom gekozen om nu al een 
omgevingsvisie op te stellen?  

o Er was in 2013 - 2015 nog veel onduidelijk over de Omgevingswet.  
o Waarom niet wachten tot 2019? 
o Welke afwegingen zijn gemaakt? 

 Hoe zal na verwachting de overgang naar de Omgevingswet verlopen? Hoe 
wordt deze omgevingsvisie omgezet naar een officiële omgevingsvisie? Zoals 
de Omgevingswet voorschrijft. 
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 Wordt er nu al voldoende aangesloten op de doelen van de omgevingsvisie? 
(samenhang beleid, integrale langetermijnvisie, keuzes voor 
omgevingskwaliteit). 

Vormgeving proces 
burgerparticipatie  
 
 

De vormgeving van het proces van burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  

 Wat waren vooraf de doelen van burgerparticipatie tijdens het opstellen van 
de omgevingsvisie (bijvoorbeeld creëren draagvlak, kwaliteit verhogen, 
voldoen aan wettelijke plicht etc.)? Is hiervoor een plan gemaakt?  

 In een presentatie stond de volgende quote: “Burgerparticipatie niveau 
Brabantstrategie en overheidsparticipatie stadsstrategie” 

o Brabantstrategie: gericht op Tilburg binnen een groter 
(inter)nationaal netwerkverband van steden; 

o Stadsstrategie: Tilburg als prettige leefbare stad voor alle inwoners. 

 Wat wordt hiermee bedoeld?  

 Verschillende vormen van burgerparticipatie toegepast: 
o Informatiebijeenkomsten burgers in stadhuis;  
o Bliksem- en verassingsbezoeken op locatie;  
o Camera-estafette;  
o Bewonersadvies.  

 Waarom is er gekozen voor deze vormen van burgerparticipatie? 

 Wat zijn de ervaringen met deze vormen van burgerparticipatie? 

 Welke stappen zijn doorlopen tijdens het participatieproces? Waarom deze 
stappen? Afwegingen gemaakt?  

 Hoe was de belangstelling vanuit bewoners? Veel interesse?  

 Is het gelukt om zoveel mogelijk bewoners uit verschillende lagen van de 
bevolking te betrekken? Kwetsbare burgers zoals jongeren, allochtonen, 
mensen met een beperking, etc. 

 Zo ja, hoe is dit gedaan?  

 Zijn er tot slot nog personen die ik kan benaderen om een andere kijk te 
krijgen op het proces van burgerparticipatie bij de omgevingsvisie van de 
gemeente Tilburg? 

Invloed burgerparticipatie   De invloed van burgerparticipatie op de inhoud van de omgevingsvisie 

 Hoe heeft het bewonersadvies als bouwsteen voor de omgevingsvisie 
gediend?  

 In de omgevingsvisie is geen directe verwijzing naar het bewonersadvies.  

 Hoe komt het bewonersadvies (burgerparticipatie) tot uiting in de 
omgevingsvisie?  Wat zijn voorbeelden van punten uit de omgevingsvisie die 
zijn ingebracht door bewoners.  

Ervaringen burgerparticipatie  De ervaringen die men heeft opgedaan tijdens het participatieproces van het opstellen 
van de omgevingsvisie.  

 Hoe kijkt men terug op het proces van burgerparticipatie? Is er achteraf 
geëvalueerd? 

 Wat zijn de belangrijkste lessen die geleerd zijn tijdens het participatieproces? 
Wat ging goed? Waarom? Wat ging minder? Waarom? Voorbeelden? 

 Advies richting andere gemeenten, waar moeten gemeenten die nu starten 
rekening mee houden? 

 

Afsluiting 

Slot interview  Wilt u nog wat toevoegen aan het interview?  

 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u met mij wilt delen? 

 Heeft u eventueel nog vragen? 

Vragen voor na het interview  Als ik nog vragen heb, zou ik dan contact kunnen opnemen? 

 Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Bedankwoord   Ik wil u graag bedanken voor de tijd en moeite die u heeft genomen voor het 
interview. 
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Case Tilburg – Pien Rosmalen 

 

Geïnterviewde: 

Pien Rosmalen, Begeleider bewonersadvies, namens het bureau B-in Motion 

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

10 mei 2017 

 

Start 

Intro/uitleg Allereerst bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Ik ben erg blij dat u hier 
voor tijd kan vrij maken. Mijn naam is Sjoerd van de Grootevheen, op dit moment ben 
ik bezig met mijn bachelorthesis voor de pre-master Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In mijn bachelorthesis doe ik onderzoek naar de optimale 
inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie. Tilburg is 
één van de gemeenten die al een omgevingsvisie heeft opgesteld. Zodoende vind ik 
Tilburg erg nuttig  en relevant om uit te werken als casus in mijn onderzoek. Gedurende 
de omgevingsvisie van Tilburg heeft u het participatieproces begeleid en het 
bewonersadvies opgesteld. Middels dit interview zou ik hier graag meer over willen 
weten.  
 
Via een recorder op mijn mobiele telefoon kan ik het interview opnemen. De volgende 
stap is om het totale interview te transcriberen en vervolgens te analyseren. Zodoende 
wil ik graag het interview opnemen. Vind u het goed als dit gesprek wordt opgenomen? 
Vind u het daarnaast goed als ik uw naam vermeld in mijn thesis? 
 
Met de thesis zal vertrouwelijk worden omgegaan.  

Verwachting Tijdens het interview zal ik verschillende thema’s omtrent de burgerparticipatie tijdens 
het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente Tilburg behandelen. De volgende 
onderwerpen zullen onder andere worden aan bod komen:  

 De gemeente Tilburg en de Omgevingswet en de omgevingsvisie;  

 Vormgeving proces burgerparticipatie;  

 Invloed burgerparticipatie; 

 Ervaringen burgerparticipatie.    

Tijdsduur  Het interview zal maximaal 1 uur duren, is dat goed?   

Vragen? Zijn er voor zover vragen over het interview? 

 

Introducerende vragen 

Introductie  Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond? 

 Welke rol heeft u gespeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie?  

 

Onderwerpen/thema’s   

De Omgevingswet en de 
omgevingsvisie  

 In hoeverre bent u, als begeleider van het burgerparticipatieproces, 
daadwerkelijk betrokken bij de omgevingsvisie? Hoe kijkt u naar de 
omgevingsvisie?  

Vormgeving proces 
burgerparticipatie  
 
 

De vormgeving van het proces van burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  

 Wat waren vooraf de doelen van burgerparticipatie tijdens het opstellen van 
de omgevingsvisie (bijvoorbeeld creëren draagvlak, kwaliteit verhogen, 
voldoen aan wettelijke plicht etc.)? Is hiervoor een plan gemaakt?  



79 
 

 Wat is het belang van burgerparticipatie bij het opstellen van een 
omgevingsvisie? 

 Verschillende vormen van burgerparticipatie toegepast: 
o Informatiebijeenkomsten burgers in stadhuis;  
o Bliksem- en verassingsbezoeken op locatie;  
o Camera-estafette;  
o Bewonersadvies.  

 Waarom is er gekozen voor deze vormen van burgerparticipatie? Hoe worden 
zulke keuzes gemaakt? 

 Wie waren hierbij betrokken vanuit de gemeente? Wie hebben het proces 
vormgegeven?  

 In hoeverre zijn er omstandigheden gecreëerd dat bewoners optimaal kunnen 
participeren.   

 Hoe is het proces verlopen, welke stappen zijn er gemaakt? Waarom deze 
stappen, afwegingen gemaakt? 

 Wat zijn de ervaringen met deze vormen van burgerparticipatie? 

 De omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau. Hoe is het gelukt om het 
toch interessant te maken voor bewoners? Is hier over nagedacht? 
Persoonlijke leefomgeving betrokken? 

 In hoeverre wisten de bewoners dat het over een omgevingsvisie ging? Of is 
bijvoorbeeld bewust het woord omgevingsvisie niet genoemd?  

 Hebben bewoners de omgevingsvisie gezien? Of is er alleen maar gevraagd 
hoe zij de toekomst zien voor Tilburg? 

 Hoe was de belangstelling vanuit bewoners? Veel interesse?  

 Vaak zijn het dezelfde mensen die meedoen aan participatie… 

 Is het gelukt om zoveel mogelijk bewoners uit verschillende lagen van de 
bevolking te betrekken? Kwetsbare burgers zoals jongeren, allochtonen, 
mensen met een beperking, etc. 

 Zo ja, hoe is dit gedaan?  

Invloed burgerparticipatie   De invloed van burgerparticipatie op de inhoud van de omgevingsvisie 

 Hoe heeft het bewonersadvies als bouwsteen voor de omgevingsvisie 
gediend?  

 Heeft het een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de omgevingsvisie, of is het 
meer het puntje op i, om zo te voldoen aan de participatie plicht? 

 In de omgevingsvisie is geen directe verwijzing naar het bewonersadvies.  

 Hoe komt het bewonersadvies (burgerparticipatie) tot uiting in de 
omgevingsvisie?  Wat zijn voorbeelden van punten uit de omgevingsvisie die 
zijn ingebracht door bewoners?  

Ervaringen burgerparticipatie  De ervaringen die men heeft opgedaan tijdens het participatieproces van het opstellen 
van de omgevingsvisie.  

 Hoe kijkt men terug op het proces van burgerparticipatie? Is er achteraf 
geëvalueerd? 

 Wat zijn de belangrijkste lessen die geleerd zijn tijdens het participatieproces? 
Wat ging goed? Waarom? Wat ging minder? Waarom? Voorbeelden? 

 Advies richting andere gemeenten, waar moeten gemeenten die nu starten 
rekening mee houden? Zou u gemeente aanraden om het proces op de zelfde 
manier vorm te geven? 

 

Afsluiting 

Slot interview  Wilt u nog wat toevoegen aan het interview?  

 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u met mij wilt delen? 

 Heeft u eventueel nog vragen? 

Vragen voor na het interview  Als ik nog vragen heb, zou ik dan contact kunnen opnemen? 

 Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Bedankwoord   Ik wil u graag bedanken voor de tijd en moeite die u heeft genomen voor het 
interview. 
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Case Tilburg – Annemoon Dilweg 
 

Geïnterviewde: 

Annemoon Dilweg, Projectleider Omgevingsvisie Tilburg 2040 

 

Interviewer:  

Sjoerd van de Grootevheen, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Datum interview:   

23 mei 2017 

 

Start 

Intro/uitleg Allereerst bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Ik ben erg blij dat u hier 
voor tijd kan vrij maken. Mijn naam is Sjoerd van de Grootevheen, op dit moment ben 
ik bezig met mijn bachelorthesis voor de pre-master Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In mijn bachelorthesis doe ik onderzoek naar de optimale 
inrichting van het participatieproces bij het opstellen van een omgevingsvisie. Tilburg is 
één van de gemeenten die al een omgevingsvisie heeft opgesteld. Zodoende vind ik 
Tilburg erg nuttig  en relevant om uit te werken als casus in mijn onderzoek. Ik heb 
hiervoor gesproken met Wim Tijssen en Pien Rosmalen. Uit deze interviews zijn een 
aantal nieuwe vragen voortgekomen, deze wil ik graag aan u voorleggen.  
 
Via een recorder op mijn mobiele telefoon kan ik het interview opnemen. De volgende 
stap is om het totale interview te transcriberen en vervolgens te analyseren. Zodoende 
wil ik graag het interview opnemen. Vind u het goed als dit gesprek wordt opgenomen? 
Vind u het daarnaast goed als ik uw naam vermeld in mijn thesis? 
 
Met de thesis zal vertrouwelijk worden omgegaan.  

Verwachting Tijdens het interview zal ik verschillende thema’s omtrent de omgevingsvisie van de 
gemeente Tilburg behandelen, waarbij de nadruk zal liggen op burgerparticipatie. De 
volgende onderwerpen zullen onder andere worden aan bod komen:  

 De gemeente Tilburg en de Omgevingswet en de omgevingsvisie;  

 Vormgeving proces burgerparticipatie;  

 Invloed burgerparticipatie; 

 Ervaringen burgerparticipatie.    
 

Tijdsduur  Het interview zal maximaal 1 uur duren   

Vragen? Zijn er voor zover vragen over het interview? 

 

Introducerende vragen 

Introductie  Zou u zichzelf kunnen voorstellen? 

 Wat is uw achtergrond? 

 Welke rol heeft u gespeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie? 

 

Onderwerpen/thema’s   

Gemeente Tilburg en de 
Omgevingswet en 
omgevingsvisie 

 Tilburg heeft nu al een omgevingsvisie. In hoeverre betreft dit een 
omgevingsvisie zoals deze in de Omgevingswet wordt voorgeschreven? 

 Wordt er nu al voldoende aangesloten op de doelen van de omgevingsvisie? 
(samenhang beleid, integrale langetermijnvisie, keuzes voor 
omgevingskwaliteit). 

 Hoe zal na verwachting de overgang naar de Omgevingswet verlopen? Hoe 
wordt deze omgevingsvisie omgezet naar een officiële omgevingsvisie? Zoals 
de Omgevingswet voorschrijft. 

Vormgeving proces 
burgerparticipatie  

De vormgeving van het proces van burgerparticipatie bij het opstellen van de 
omgevingsvisie.  
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 Wat waren vooraf de doelen van burgerparticipatie tijdens het opstellen van 
de omgevingsvisie (bijvoorbeeld creëren draagvlak, kwaliteit verhogen, 
voldoen aan wettelijke plicht etc.)? Is hiervoor een plan gemaakt?  

 Zijn de doelen behaald? 

 Verschillende methoden van burgerparticipatie toegepast: 
o Informatiebijeenkomsten burgers in stadhuis;  
o Bliksem- en verassingsbezoeken op locatie;  
o Camera-estafette;  
o Bewonersadvies.  

 Waarom is er gekozen voor deze vormen van burgerparticipatie?  

 Hoe zijn de ervaringen met deze methoden? Voldoende informatie binnen 
gehaald? 

 Welke stappen zijn doorlopen tijdens het participatieproces? Waarom deze 
stappen? Afwegingen gemaakt?  

 Hoe is bepaald wanneer er burgerparticipatie moest plaatsvinden? Waarom 
bijvoorbeeld niet eerder tijdens het proces? Er was nu al veel voorwerk 
gedaan, waarom hierbij niet meer de burgers betrekken? 

 Hoe was de belangstelling vanuit bewoners? Veel interesse?  

 Is het gelukt om zoveel mogelijk bewoners uit verschillende lagen van de 
bevolking te betrekken? Kwetsbare burgers zoals jongeren, allochtonen, 
mensen met een beperking, etc. 

 Zo ja, hoe is dit gedaan?  

 Nu de huidige situatie: De omgevingsvisie is inmiddels een aantal jaren 
vastgesteld. Men heeft het over: “Burgerparticipatie niveau Brabantstrategie 
en overheidsparticipatie stadsstrategie”. Hoe komt deze burgerparticipatie nu 
tot uiting? 

 Zijn er nu bijvoorbeeld meer initiatieven vanuit de samenleving? 

Invloed burgerparticipatie   De invloed van burgerparticipatie op de inhoud van de omgevingsvisie 

 Hoe heeft het bewonersadvies als bouwsteen voor de omgevingsvisie 
gediend?  

 Hoe heeft men laten zien hoe de input van bewoners verwerkt is in de 
omgevingsvisie? Zijn hier bijvoorbeeld documenten voor? 

 In de omgevingsvisie is geen directe verwijzing naar het bewonersadvies. Hoe 
komt het bewonersadvies (burgerparticipatie) tot uiting in de omgevingsvisie?  
Wat zijn voorbeelden van punten uit de omgevingsvisie die zijn ingebracht 
door bewoners. 

 Wat is uiteindelijk de bijdrage geweest van burgerparticipatie? Is meer het 
puntje op de i, om de ideeën van de gemeente te bevestigen of heeft het een 
belangrijke invloed gehad op de inhoud van de omgevingsvisie?  

 Er waren vooraf al fragmenten van de visie opgesteld. Heeft het 
bewonersadvies geleid tot fundamentele wijzigingen? 

Ervaringen burgerparticipatie  De ervaringen die men heeft opgedaan tijdens het participatieproces van het opstellen 
van de omgevingsvisie.  

 Hoe kijkt men terug op het proces van burgerparticipatie? Is er achteraf 
geëvalueerd? 

 Is men na het opstellen van het bewonersadvies nog een keer terug geweest 
naar de deelnemers?   

 Wat zijn de belangrijkste lessen die geleerd zijn tijdens het participatieproces? 
Wat ging goed? Waarom? Wat ging minder? Waarom? Voorbeelden? 

 Advies richting andere gemeenten, waar moeten gemeenten die nu starten 
rekening mee houden? 

 

Afsluiting 

Slot interview  Wilt u nog wat toevoegen aan het interview?  

 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u met mij wilt delen? 

 Heeft u eventueel nog vragen? 

Vragen voor na het interview  Als ik nog vragen heb, zou ik dan contact kunnen opnemen? 

 Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Bedankwoord   Ik wil u graag bedanken voor de tijd en moeite die u heeft genomen voor het 
interview. 

 


