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Aanleiding 

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

Het vinden van de juiste houding en werkwijze kan een uitdaging zijn. Burgerparticipatie functioneert 
namelijk het beste bij een wendbare, flexibele en meedenkende overheid. Wat vraagt dit van de 
rolinneming van raad, college en organisatie? Er staat veel op het spel. Geslaagde participatie levert 
namelijk voordelen op voor de gemeente: het kan het draagvlak voor beleid vergroten en het kan 
bijdragen aan de kwaliteit van beleidsplannen doordat bredere informatiebronnen en perspectieven zijn 
meegenomen. Participatie die niet op de juiste manier wordt gefaciliteerd, kan juist leiden tot een 
vermindering van vertrouwen in de gemeente.1 

De rekenkamercommissie van Smallingerland wilde graag weten hoe het beleid en de uitvoering van 
participatie in de gemeente verloopt en in hoeverre de gemeente is toegerust op de naderende 
invoering van de Omgevingswet. Necker van Naem en haar zusterorganisatie Citisens, expert op het 
gebied van inwonersbetrokkenheid en burgerparticipatie, trokken samen op in de uitvoering van dit 
onderzoek. 

Doelstelling en vraagstelling 

Dit is een evaluerend en toekomstgericht onderzoek. Enerzijds brengt dit onderzoek in kaart wat de 
huidige ervaringen in de gemeente zijn op het gebied van participatie en welke rol de gemeenteraad 
speelt in participatietrajecten. Anderzijds is het onderzoek gericht op het onderzoeken van de mate 
waarin de huidige aanpak aansluit bij de uitgangspunten van de Omgevingswet en worden er handvatten 
aangedragen voor de verdere vormgeving van participatie richting de invoering van de Omgevingswet.  

Centrale vraag en deelvragen 

In het licht van het voorgaande luidt de centrale vraag als volgt: 

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

 
1 Fledderus, Joost. (2016). User Co-Production of Public Service Delivery: Effects on Trust. Proefschrift. 
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De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van onderstaande deelvragen: 

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

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

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

4. In hoeverre worden inhoudelijke en procesdoelen gehaald op het gebied van burgerparticipatie? 
5. Wat zijn ervaren knelpunten in de uitvoering van participatieprocessen en wat gaat er goed? 
6. Waar staat de gemeente in het voorwerk van de implementatie van de Omgevingswet ten 

aanzien van participatie? 
7. Hoe vervult de raad zijn rol op dit moment als het gaat om participatie en hoe zou die rol er, 

mede gezien de komst van de nieuwe Omgevingswet, in de toekomst uit moeten zien? 
8. Wat zijn wensen, verwachtingen en ambities voor de toekomst van de gemeente op het gebied 

van participatie? 

Onderzoeksuitvoering 

Het onderzoek naar participatie en de omgevingswet is een zogeheten 'DoeMee-onderzoek'. Dat 
betekent dat eenzelfde onderzoek wordt uitgevoerd in meerdere gemeenten en dat 
rekenkamer(commissies) zich kunnen inschrijven op een onderzoek inclusief onderzoeksopzet. Het 
onderzoek in Smallingerland is aangevangen aan de hand van een startgesprek in januari 2022. De eerste 
periode is besteed aan het verzamelen van documentatie en het vaststellen van de te onderzoeken 
casussen. Vervolgens zijn er vijf documentanalyses uitgevoerd. Eén naar de beleidskaders voor 
participatie van Smallingerland en vier naar de documenten van de casussen. Deze casussen zijn 
geselecteerd door de rekenkamercommissie. Hierbij is rekening gehouden met de volgende 
eigenschappen:  

• Eén van deze casussen is de totstandkoming van de omgevingsvisie.  

• Eén succesvolle en één minder succesvolle case bestuderen. Succes gaat hier om de 
tevredenheid van de betrokkenen en is naar inschatting van de rekenkamercommissie bepaald. 

De resultaten van deze documentanalyse zijn vervolgens getoetst en verdiept in gesprekken met een 
wethouder, drie ambtelijk verantwoordelijken van de onderzochte trajecten en verscheidene extern 
betrokkenen van de onderzochte participatietrajecten. Tot slot is er een vergelijking met andere 
gemeenten opgenomen. Op deze manier kan de gemeenteraad toetsen in hoeverre de gemeente 
Smallingerland afwijkt van landelijke trends en ontwikkelingen. Deze vergelijking is opgesteld met de 
kennis uit onderzoeken in andere gemeenten in het kader van het DoeMee-traject. 

Op basis van de documentenanalyse en de gevoerde gesprekken is de nota van bevindingen tot stand 
gekomen. Deze nota van bevindingen is op 28 september 2022 voorgelegd aan de ambtelijke organisatie 
voor feitelijk wederhoor. Op 17 oktober 2022 is hierop een reactie ontvangen. De gemaakte 
opmerkingen zijn verwerkt in de nota van bevindingen. Vervolgens zijn de conclusies en aanbevelingen 
opgesteld. 
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Conclusies 

Onderstaande conclusies en aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van de deelvragen. Dit betreft 
hoofdconclusies uit het onderzoek. In hoofdstuk 2 en 3 staan per hoofdstuk enkele deelconclusies 
geformuleerd. 

Beleid in beeld 

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

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

1. De gemeente Smallingerland heeft geen gemeentelijk participatiebeleid, maar biedt een handreiking voor 
initiatiefnemers van ruimtelijke projecten….. 

De gemeente Smallingerland heeft geen algemeen gemeentelijk participatiebeleid. Dat betekent dat er 
geen overkoepelend beleid is waaraan getoetst kan worden door de raad en inwoners. Ook is er niet 
vastgelegd welke doelen en welke ambities de gemeente heeft met inwonerparticipatie. De gemeente 
heeft wel een handreiking opgesteld met zogeheten 'participatiebeleid onder de omgevingswet' voor 
projecten in het fysieke domein. Dit document kan als handreiking worden gebruikt door 
initiatiefnemers, waaronder formeel ook de gemeente, om het participatieproces in te richten bij 
projecten in het fysieke domein. In de praktijk wordt dit document niet door de gemeente gebruikt bij 
projecten waar de gemeente zelf initiatiefnemer is. 

2. ….. waardoor er ad hoc participatieplannen worden opgesteld per project 

Een gevolg van het ontbreken van gemeentelijk participatiebeleid is dat bij ruimtelijke projecten, die 
uitgevoerd worden door de gemeente, ad hoc een participatieplan wordt opgesteld. De spelregels, rollen 
en verantwoordelijkheden binnen participatieprocessen verschillen per project. Deze manier van werken 
is niet fout of verkeerd, maar vraagt wel scherpte van de raad, college en organisatie om de 
participatieprocessen te kunnen toetsen. 

Participatie in de praktijk 

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

4. In hoeverre worden inhoudelijke en procesdoelen gehaald op het gebied van burgerparticipatie? 
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5. Wat zijn ervaren knelpunten in de uitvoering van participatieprocessen en wat gaat er goed? 

3. De ambtelijke organisatie krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van participatietrajecten 

In de gemeente Smallingerland heeft de ambtelijke organisatie een grote rol in het ontwerpen en 
uitvoeren van participatietrajecten. Doordat er weinig kaders worden meegegeven (door de raad of 
college) vooraf, kan het participatieproces vrij worden ingevuld. Dit wordt door de betrokkenen als een 
kracht gezien, maar leidt er ook toe dat het succes afhankelijk wordt van individuen.  

4. De gemeente is creatief in het inzetten van verschillende participatievormen, durft verschillende rollen aan te nemen 
binnen een participatieproces en neemt inwoners in deze processen serieus waardoor de onderzochte trajecten in het 
algemeen succesvol waren 

Over de onderzochte trajecten heerste over het algemeen tevredenheid (op basis van documentanalyse, 
enkele interviews en analyse van betrokkenen). De onderzochte participatietrajecten Peinder Mieden, 
Oudega aan het Water en het proces om te komen tot de Omgevingswet zijn alle drie op een andere 
wijze uitgevoerd. Dit geeft een beeld van het instrumentarium dat de gemeente gebruikt en kan 
gebruiken in participatietrajecten. De gedeelde verantwoordelijkheid en creativiteit die uit de 
participatietrajecten blijkt hebben bijgedragen aan succesvolle afronding van het traject.  

5. Evaluatie van participatieprocessen is niet altijd vanzelfsprekend 

Participatietrajecten worden niet in alle gevallen geëvalueerd. Uit gesprekken blijkt dat niet alle trajecten 
worden geëvalueerd om verscheidene redenen. De evaluaties die wel uitgevoerd worden, worden als 
waardevol beschouwd. Zeker in combinatie met de beperkte hoeveel aan opgeschreven beleid, is 
evaluatie belangrijk om te verzekeren dat opgedane kennis niet verloren gaat en fouten niet opnieuw 
gemaakt worden.  

Rol van de gemeenteraad 

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

7. Hoe vervult de raad zijn rol op dit moment als het gaat om participatie en hoe zou die rol er, mede gezien de 
komst van de nieuwe Omgevingswet, in de toekomst uit moeten zien? 

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

6. De gemeente is goed op weg betreffende de implementatie van de omgevingswet ten aanzien van participatie 

De gemeente heeft een handreiking opgesteld voor initiatiefnemers dat dient als basis voor het nieuw op 
te stellen participatiebeleid. De inspanning die geleverd wordt voor het nieuwe beleid, samen met de 
handreiking die er reeds ligt, laat zien dat de gemeente Smallingerland een aardig eind op weg is in de 
implementatie van de Omgevingswet ten aanzien van participatie.  
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7. De rol van de gemeenteraad verschilt per project en is niet altijd duidelijk geformuleerd aan de start van een 
participatietraject 

Een gemeenteraad kan vooraf aan een participatietraject kaders meegegeven over de invulling hiervan, 
maar kan ook een rol spelen gedurende het proces. In Smallingerland zien we beide varianten. Het 
ontbreekt echter wel aan vooraf vastgestelde kaders over participatie. Als de gemeenteraad haar 
controlerende functie goed wil uitoefenen, helpt het als er kaders zijn waaraan de kwaliteit van het 
gelopen traject getoetst kan worden. Dit wordt nu niet van tevoren geformuleerd. De gemeenteraad 
stelt daardoor niet altijd goede kaders en helpt zichzelf daardoor niet altijd in een goede positie voor zijn 
controlerende taak. 

 

Aanbevelingen 

1. College en gemeenteraad, stel aanvullend beleid op, maar blijf ruimte bieden voor creativiteit binnen de organisatie 

Op het moment van schrijven is er participatiebeleid in ontwikkeling. De rekenkamercommissie steunt 
dit, maar beveelt wel aan om hierin ruimte (en vrijheid) te bieden aan de ambtelijke organisatie. In de 
onderzochte participatietrajecten heeft juist het vermogen van de organisatie, en bij de omgevingsvisie 
de begeleidende procesgroep uit de raad, om bij te sturen en creatieve vormen van participatie in te 
zetten geleid tot een beter proces. Een strak participatiebeleid past niet bij de gemeente Smallingerland 
en niet bij de wijze waarop de gemeente wil werken. Tegelijkertijd kan een eenvoudig en helder beleid 
wel het politiek-bestuurlijke samenspel en daarbij horende verantwoording versterken. Als 
gemeenteraad kan hierbij een standpunt worden ingenomen over bijvoorbeeld de volgende 
onderwerpen:  

• De (financiële) ruimte voor de ondersteuning van participatietrajecten van niet-gemeentelijke 
initiatiefnemers 

• De informatievoorziening vanuit het college over startende participatietrajecten, en de rol van 
de raad hierin 

• Evaluatie- en monitoringseisen waarop de raad achteraf kan controleren 

2. College, evalueer grote participatietrajecten en trek hier ook capaciteit voor uit 

Evaluatie is belangrijk. Dit belang wordt ook gedeeld door de ambtelijke organisatie. Er blijkt echter niet 
altijd voldoende tijd en capaciteit te zijn om trajecten ook goed te evalueren. De rekenkamercommissie 
beveelt daarom aan om standaard een evaluatie uit te voeren bij grote participatietrajecten om te leren 
en geleerde kennis te borgen. Bundel goede ervaringen in een Inspiratieboek participatie Omgevingswet 
en stel dit actief ter beschikking bij burgerinitiatieven en put hier ook uit waar de gemeente 
initiatiefnemer is. Reserveer in de begroting van grote participatietrajecten ook middelen voor uitvoeren 
van een evaluatie. 
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3. College, benut de kennis van inwoners, maar verwacht geen wonderen. Stimuleer en faciliteer als kennis niet aanwezig 
is. 

In twee van de vier onderzochte participatietrajecten was er sprake van een actieve groep betrokkenen 
met veel kennis over het voorliggende onderwerp. Het is een cadeau dat deze kennis gebruikt kan 
worden, maar dit biedt geen zekerheid voor andere trajecten. Het is belangrijk om als gemeente te 
blijven faciliteren en stimuleren. Neem daarom in het nieuw te vormen participatiebeleid op welke 
mogelijkheden er zijn voor initiatiefnemers, inwoners en betrokkenen om kennis te vergaren, in te huren 
of te benutten via de gemeente en reserveer hiervoor middelen in de projectbegroting. Dit komt het 
participatieproces ten goede en hiermee versterk in potentie je de positie, kennis en kunde van iedere 
deelnemer in participatietrajecten. 

4. Gemeenteraad, voer het gesprek over de raadsbetrokkenheid bij participatietrajecten 

De rol van de gemeenteraad wordt niet altijd vooraf gedefinieerd bij projecten die door de gemeente 
worden geïnitieerd. Dat kan een manier van werken zijn die als prettig wordt ervaren. Het is echter goed 
om als gemeenteraad met het college in gesprek te gaan over de wijze waarop zij bij elk 
participatietraject betrokken willen worden. Het college kan met een startnotitie voor een project de 
raad in stelling brengen om per project de gewenste betrokkenheid van de raad vast te stellen, aan de 
hand van participatiebeleid.  Gemeenteraad, wees er van bewust dat bij een keuze voor vergaande 
inwonerparticipatie, er minder ruimte is om bij besluitvorming rondom een traject sterk af te wijken van 
de uitkomsten van het participatietraject. Geef vooraf heldere verwachtingen wat de gemeenteraad 
doet met de resultaten van een participatietraject. De Rekenkamercommissie beveelt aan om als raad dit 
gesprek te voeren, en als college de raad in positie te brengen om dit gesprek te voeren. 
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De Omgevingswet gaat naar (de meest recente) verwachting op 1 januari 2023 in.2 De implementatie van 
de wet is meerdere keren uitgesteld om gemeenten, en andere overheden, de ruimte te geven om de 
wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze in te voeren.3 

Omgevingswet biedt belangrijk kader voor gemeenten 

Hoewel de wet momenteel nog niet is geïmplementeerd, wordt de Omgevingswet een belangrijke wet 
voor gemeenten. De Omgevingswet bundelt 27 bestaande wetten en regels voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. Het doel van deze herinrichting is om te komen tot een integrale 
aanpak van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De Omgevingswet stelt niet de regels, maar de 
fysieke leefomgeving centraal. De regels vormen het kader. De Omgevingswet heeft als uitgangspunten: 
minder en overzichtelijkere regels, meer vertrouwen en meer ruimte voor initiatieven en lokaal 
maatwerk. 

De Omgevingswet bevat een aantal instrumenten die de gemeente kan ontwerpen en waar inwoners bij 
betrokken kunnen worden. We gaan hier in op drie van deze instrumenten; de omgevingsvisie, het 
omgevingsplan en de omgevingsvergunning.   

De Omgevingsvisie 

In de omgevingsvisie worden langetermijnvisies en hoofdlijnen gegeven over de noodzakelijke en 
gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving. Om samenhangend beleid en eenduidige regels 
vast te stellen, wordt het beleid op alle relevante aspecten van de ruimtelijke omgeving samengebracht 
en verbonden. Veel van dit beleid is vaak al aanwezig, maar is nog niet altijd afgestemd op het overige 
(ruimtelijke) beleid, voor sommige aspecten moet nieuw beleid komen. Het is niet alleen een (verplicht) 
hulpmiddel voor gemeenten, maar stelt initiatiefnemers op de hoogte van de gewenste 
ontwikkelingsrichting binnen de gemeente. 

De omgevingsvisie van Smallingerland 

De gemeente Smallingerland heeft haar omgevingsvisie gemaakt rondom een toekomstbeeld voor 2040. Om daar 
te komen werkt de gemeente aan vier opgaven: 

 
2 Rijksoverheid. Omgevingswet. Geraadpleegd op 20-4-2022, via 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet  
3 Rijksoverheid. Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022 (inmiddels gewijzigd naar 1 januari 
2023). Geraadpleegd op 20-7-2022, via 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nieuws/2021/05/27/nieuwe-datum-voor-zorgvuldige-
start-omgevingswet-1-juli-2022 
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1. Versterken van de positie van Drachten als regionaal verzorgingsgebied 

2. Versterken van Drachten als stad voor innovatieve maakindustrie 

3. Versterken van levendige, aantrekkelijke wijken en dorpen 

4. Versterken van de kwaliteit van het buitengebied 

De basis van de omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid co-creatieproces. Dit heeft geleid tot een 
Strategische Koers, die als basis heeft gediend voor het opstellen van de omgevingsvisie. Op 1 maart 2022 is de 
omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het omgevingsplan  

Het omgevingsplan vervangt onder de Omgevingswet het bestemmingsplan. De gemeenteraad is 
verplicht tot het vaststellen van één omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, 
waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. In een omgevingsplan moet 
gemotiveerd worden hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen 
vroegtijdig bij de voorbereiding zijn betrokken. 

De omgevingsvergunning 

De nieuwe omgevingsvergunning is een uitbreiding van de omgevingsvergunning uit de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning toetst of een initiatief uitgevoerd mag 
worden. 

Invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor participatietrajecten in het fysieke domein 

Eén van de belangrijkste doelen van de Omgevingswet is het bieden van meer ruimte aan initiatieven uit 
de samenleving. De Omgevingswet daagt gemeenten uit om de samenwerking met inwoners, bedrijven 
en organisaties (ketenpartners en belangenorganisaties) vorm te geven, zodat de keuzes voor de 
leefomgeving vooral gezamenlijk gemaakt worden. De zeggenschap en het eigenaarschap van inwoners 
over hun eigen woon-, werk- en leefomgeving zullen verder versterkt worden, met maatwerk waar 
mogelijk.  

De Omgevingswet beoogt een cultuurverandering in de omgang met participatie.4 De houding van 
gemeentes dient te veranderen van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. Zo krijgen initiatieven vanuit de 
samenleving meer ruimte. Dat betekent niet dat de gemeente participatieprocessen moet overlaten aan 
anderen. Juist niet. Het betekent dat de gemeente op de juiste manier het heft in handen moet nemen. 
De gemeente moet initiatiefnemers stimuleren om omwonenden en andere belanghebbenden 
vroegtijdig te betrekken. Vervolgens moet de gemeente erop toezien dat alle belangen goed afgewogen 
worden. Het is de taak van de gemeente om te blijven waken over het algemeen belang. Hoe dit vorm 

 
4 VNG. Checklist voor de gemeenteraad: is het huidige participatiebeleid al omgevingswet-proof? Geraadpleegd op 
25-7-2022, via https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/20181102-checklist-voor-de-gemeenteraad.pdf  
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moet krijgen, is aan gemeenten zelf. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om spelregels op te 
stellen die de initiatiefnemer moet afvinken, maar de gemeente kan er ook voor kiezen om bij elk 
initiatief afzonderlijk te beoordelen wat de beste strategie is. 

Deze participatietrajecten zijn geen substituut voor de wettelijke momenten van bezwaar en beroep. 
Deze mogelijkheid blijft ook binnen de Omgevingswet bestaan. 

Participatiebeleid kan houvast bieden 

Omdat participatie maatwerk is, schrijft de Omgevingswet niet voor hoe participatie moet plaatsvinden, 
maar wel dát de gemeente keuzes moeten maken voor de inrichting van het participatieproces. De 
locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke keer anders. Ook het moment 
waarop participatie start, verschilt per keer. Wel moeten de gemeente en niet-gemeentelijke 
initiatiefnemers in hun plannen aangeven of ze ruimte maken voor participatie, op welke wijze ze dat 
gaan doen en hoe zij de resultaten zullen verwerken. In bepaalde gevallen is het mogelijk om als 
gemeenteraad participatie te verplichten. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van activiteiten die niet in het 
Omgevingsplan zijn opgenomen. Het is daarnaast mogelijk om samen met inwoners of betrokkenen het 
participatieproces vorm te geven, dit kan ook onderdeel zijn van beleid. 

Participatie onder de omgevingswet en gemeentelijk participatiebeleid 

In dit rapport worden twee typen van participatiebeleid te onderscheiden. (Gemeentelijk) 
participatiebeleid en beleid over participatie onder de Omgevingswet. Gemeentelijk participatiebeleid 
beschrijft de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij het opstellen van beleid, uitvoeren van 
plannen en realiseren van projecten. Dit is breder dan alleen participatie bij ruimtelijke plannen. 
Voorbeelden hiervan zijn participatie over bezuinigingstrajecten of een adviesraad sociaal domein. In dit 
overkoepelende gemeentelijk beleid staan vaak de doelen en ambities van de gemeente op het gebied 
van betrekken van inwoners, maar kan ook iets staan over de ondersteuning die geboden kan worden 
aan initiatiefnemers van plannen of alternatieve manieren van participatie zoals right to challenge5. 
Beleid over participatie onder de Omgevingswet richt zich op initiatiefnemers die binnen of buiten het 
bestaande omgevingsplannen een activiteit willen uitvoeren (bijvoorbeeld bouwen). De gemeente kan 
hierin ook initiatiefnemer zijn. Het verschilt per gemeente of het beleid over participatie onder de 
omgevingswet ook geldt voor projecten waar de gemeente zelf initiatiefnemer is. 

Dit onderzoek focust op participatie in het ruimtelijk domein, met een vooruitblik naar de voorgenomen 
invoering van de nieuwe Omgevingswet. In eerste instantie richt het onderzoek zich daarmee op 
participatie onder Omgevingswet. Toch kan gemeentelijk participatiebeleid ons iets vertellen over de 
ambities en doelstellingen van de gemeente, en de wijze waarop de gemeente zelf omgaat met 
participatietrajecten. 

 

 

 
5 Right to Challenge is het recht van inwoners om taken van de overheid 'over te nemen'. Dit wordt ook wel 
uitdaagrecht genoemd. 
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Normen in de omgevingswet 

De bevindingen in dit onderzoek worden langs de lat van de Omgevingswet gelegd, om te bepalen in 
hoeverre het beleid en de werkwijze van de gemeente Omgevingswet-proof zijn. Hiervoor toetsen wij de 
bevindingen aan onderstaand punten, voortkomend uit de Omgevingswet. 

 

Thema   

Open en effectief 
proces 

Algemeen • Participatie krijgt zo vroeg mogelijk in het 
proces een plek. 

• Ieders inbreng kan worden meegenomen, 
voordat er onherroepelijke wordt besloten. 

• Er wordt regelmatig met elkaar geëvalueerd 
met betrekking tot participatie. 

 Specifiek voor 
gemeentelijke 
participatie 

• Er is sprake van een participatiestrategie die 
organisatiebreed wordt toegepast en past bij 
de samenleving. 

• De raad houdt aan de ene kant overzicht en 
aan de andere kant de vinger aan de pols.  

 Specifiek voor 
initiatiefnemer-
participatie 

• Er ligt een helder kader met afspraken 
waaraan initiatiefnemers moeten voldoen. 

• Er is ruimte voor alle initiatieven, ook die 
initiatieven die niet binnen een bepaald 
beleid of kader vallen. 

• Houding en gedrag krijgen een plek in het 
beleid om te komen van “nee, tenzij..” naar 
“ja, mits…”. 

Rollen en 
verantwoordelijkheden 

Algemeen • Alle gemeentelijke rollen (raad, B&W, 
ambtelijke organisatie) zijn beschreven. 

• Opgedane lessen worden gemeentebreed 
geborgd en gedeeld. 
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 Specifiek voor 
initiatiefnemer-
participatie 

• De rol van de initiatiefnemer is expliciet 
opgenomen in het beleid.  

• De gemeente is benaderbaar voor 
initiatiefnemers. 

• Er bestaat afstemming, integraliteit en 
samenhang binnen de ambtelijke organisatie 
met het oog op het beoordelen en 
begeleiden van initiatieven. 

• De initiatiefnemer weet wat van hem wordt 
verwacht. 

Politiek-bestuurlijk 
samenspel 

Algemeen • De ketenpartners (rol en belang) zijn in het 
participatiebeleid opgenomen. Denk daarbij 
aan andere overheden (buurgemeenten, 
provincie, waterschap), maar ook aan de 
Veiligheidsregio, Omgevingsdienst enz. 

• Er zijn normen, criteria of spelregels om een 
participatietraject te kunnen beoordelen. Dat 
kunnen kwantitatieve en kwalitatieve criteria 
zijn. 

• Deze normen, criteria of spelregels zijn 
helder en duidelijk verwoord en scheppen 
heldere verwachtingen. 

• Alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn 
en kunnen er rekening mee houden, met 
betrekking tot de toetsingscriteria. 

Informatiepositie en 
transparantie 

 • Informatie is volledig, tijdig, toegankelijk en 
voor iedereen (belanghebbenden, 
betrokkenen en raad) te begrijpen. 

• Informatievoorziening heeft een plek in het 
participatiebeleid. 
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In dit hoofdstuk brengen we de visie, ambities en doelen van de gemeente Smallingerland op het gebied 
van participatie en de Omgevingswet in kaart. Daarnaast geven we inzicht in de spelregels, rollen en 
verantwoordelijkheden die de gemeente heeft vastgesteld voor participatietrajecten. De volgende 
deelvragen komen aan bod: 

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

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

 

Inwonerparticipatie is belangrijk in Smallingerland; gemeentelijk participatiebeleid 

De gemeente Smallingerland heeft geen gemeentelijke participatiebeleid vastgesteld. Dat betekent dat 
er geen vastgelegde richtlijnen zijn voor de gemeente om zich aan te houden, maar ook geen 
overkoepelend beleid is voor participatie in het algemeen. In het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 wordt 
wel gesproken over het vroegtijdig betrekken van inwoners, specifiek in het opstellen van een 
omgevingsvisie. In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt niet gesproken over inwonerparticipatie, 
behoudens het samen besturen van de gemeente met inwoners. Er is wel afgesproken om 3.6 miljoen 
euro te investeren in dienstverlening en participatie in het algemeen. Het college is wel voornemens om 
participatiebeleid op te stellen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

Hoewel de gemeente Smallingerland geen gemeentelijk participatiebeleid heeft, betekent dit niet dat 
per project niet is vastgelegd op welke wijze de gemeente inwoners wil betrekken. Bij projecten worden 
deze doelstellingen ad hoc ingevuld. Een overkoepelend participatiebeleid kan kaders scheppen over 
participatie. Hierin staat dan waaraan participatie moet voldoen, maar ook bijvoorbeeld welke 
ondersteuning er geboden kan worden aan initiatiefnemers. Deze kaders kunnen vervolgens gebruikt 
worden door de raad om gelopen participatietrajecten te toetsen. Er is wel een aanpak opgesteld voor 
participatie onder de Omgevingswet. 

Beleid voor initiatief uit de samenleving 

De gemeente heeft invulling gegeven aan het vereiste vanuit de Omgevingswet om handvatten te bieden 
voor participatie voor initiatiefnemers. In het document genaamd 'aanpak participatie onder de 
omgevingswet', vastgesteld door de gemeenteraad6, worden handvatten gegeven voor het participatieve 
gedeelte van de omgevingswet voor initiatiefnemers van binnen- en buitenplanse omgevingsactiviteit7. 
De raad heeft daarnaast een besluit genomen om conform dit document participatie verplicht te stellen 

 
6 Raadsbesluit Aanpak Participatie Omgevingswet gemeente Smallingerland. 25 januari 2022. 
7 Onder de term omgevingsactiviteit vallen alle projecten die onder de Omgevingswet kunnen worden uitgevoerd. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan bebouwing.  
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voor buitenplansactiviteiten die door de raad in het kader van het Adviesrecht daartoe zijn aangewezen8. 
In het document zijn tevens een checklist en een praktische handreiking opgenomen voor 
initiatiefnemers.  

Participatie is door dit document in een aantal gevallen verplicht. Echter, hoe de participatie wordt 
uitgevoerd mag volgens de Omgevingswet niet worden voorgeschreven. In de Omgevingswet wordt de 
term 'vorm-vrij' hiervoor gebruikt. Een initiatiefnemer mag zelf bepalen hoe het participatieproces wordt 
ingericht, zolang dit strookt met het overkoepelde participatiebeleid van de gemeente. De gemeente 
Smallingerland heeft dit beleid niet. 

Interessant is, dat in het document is opgenomen dat de gemeente dezelfde checklist en handreiking 
gebruikt voor het invullen van participatietrajecten waar de gemeente zelf initiatiefnemer is. In de 
praktijk blijkt dit niet zo te zijn, leren de onderzoekers uit interviews. 

Participatie wordt uitgevoerd door de ambtelijke organisatie 

Doordat er geen overkoepelend beleid is over gemeentelijke participatieprocessen krijgen het college en 
de ambtelijke organisatie veel ruimte om participatietrajecten in te richten als de gemeente 
initiatiefnemer is. Uit de interviews met betrokken ambtenaren blijkt dat per project een 
participatietraject ad-hoc wordt opgesteld, op voorstel van de ambtelijke organisatie. Ambtenaren 
waarderen deze manier van werken, en het vertrouwen in de organisatie. Toch geven zij ook aan dat het 
gebrek aan continuïteit en kaderstelling vooraf kunnen zorgen voor een beperkt lerend vermogen. 
Kennis over en ervaringen met participatie is nu grotendeel gebonden aan personen. 

 

 

Gemeente Smallingerland kent geen vastomlijnde spelregels, rollen en verantwoordelijkheden voor 
participatie 

Smallingerland kent geen vooraf (overkoepelende) vastgestelde spelregels, rollen en 
verantwoordelijkheden voor participatieprocessen als de gemeente zelf initiatiefnemer is. De ambtelijk 
projectleider is in de praktijk ook verantwoordelijk voor het participatietraject. Als er een andere 
initiatiefnemer is verschillen de spelregels, rollen en verantwoordelijkheden of het plan binnen het 
omgevingsplan past of niet. Als het niet past, is participatie verplicht en kunnen de handreiking en 
checklist in de aanpak participatie onder de omgevingswet dienen als spelregels. Als het initiatief binnen 
het omgevingsplan past is de initiatiefnemer niet verplicht om te participeren met omwonenden.   

De aanpak, checklist en praktische handreiking die de gemeente heeft opgesteld, richten zich op de 
beantwoording van de volgende vragen;  “Wie ga je betrekken, waartoe en op welk niveau?” Door de 
stappen te volgen kan je uitkomen bij verschillende opties van de participatieladder; (niet) informeren, 
raadplegen, advies vragen, coproduceren en faciliteren. Het doel van de handreiking en de checklist is 
om uit te komen bij de vorm van participatie die past bij wat er bereikt tracht te worden. De checklist en 

 
8 Ibid. 
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handreiking zouden ook gebruikt moeten worden door de gemeente bij trajecten waar de gemeente zelf 
initiatiefnemer is. In de praktijk blijkt zowel de organisatie als de raad deze niet te gebruiken. 

De ruimte die hierdoor ontstaat geeft ook kansen. De gemeente Smallingerland heeft in recente 
trajecten ervaringen opgedaan met het opstellen van een participatieplan, in samenspraak met de 
betrokkenen. De 'participanten' denken dan mee over de wijze waarop zij in een later stadium betrokken 
zullen worden. 

Voorbeeld: participeren over de participatie 
In het project Oudega aan het Water (Aldegea oan it wetter) is vanaf het begin van het traject Dorpsbelang 
betrokken geweest. Niet alleen bij de inhoudelijke inrichting van het project ('de participatie') maar ook over de 
manier waarop het dorp betrokken werd. Dit zorgde volgens de interviews niet alleen voor een breedgedragen, 
succesvol traject maar ook voor eigenaarschap in het dorp. 

Participatiekaders voor initiatiefnemers onder de omgevingswet 

Voor initiatiefnemers vanuit de samenleving zijn de aanpak participatie onder de Omgevingswet, de 
praktische handreiking en de checklist wel belangrijke middelen. Zoals eerder vermeld, maken deze 
documenten duidelijk dat er in aanwezen gevallen participatie moet plaatsvinden. Maar hoe de 
participatie moet worden ingevuld is per instrument en situatie maatwerk.  

De Omgevingswet zegt over participatie dat het gaat over: 'het in een vroegtijdig stadium betrekken van 
belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een initiatief'. Met belanghebbenden 
bedoelt de wet inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke 
organisaties en bestuurders van overheden.  

De gemeente hanteert in de handreiking vier niveaus van betrokkenheid. Dit lijkt gebaseerd te zijn op de 
‘participatieladder’, zoals meerdere gemeenten die hanteren: 

1. Informeren: initiatiefnemer stelt de uitkomst vast en informeert de omgeving en gemeente. 
2. Raadplegen: De initiatiefnemer vraagt de omgeving om haar mening. Het gaat om een 

inventarisatie van ideeën en meningen die niet bindend zijn. 
3. Adviseren: de initiatiefnemer vraagt de omgeving om te adviseren over mogelijke oplossingen of 

problemen bij een plan. De initiatiefnemer is verplicht het advies serieus te nemen en hierop te 
reageren en te onderzoeken hoe de verkregen adviezen in het plan kunnen worden verwerkt. De 
initiatiefnemer maakt uiteindelijk zelf de keuze. De initiatiefnemer kan gemotiveerd van de 
adviezen afwijken. 

4. Samenwerken: de initiatiefnemer werkt een plan samen met de omgeving uit en zoekt samen 
naar oplossingen op basis van gelijkwaardigheid. 

Met deze checklist kunnen initiatiefnemers uitzoeken op welke manier zij het beste omwonenden 
kunnen betrekken. Uiteindelijk bepalen initiatiefnemers zelf de vorm. De eerste stap op de 'ladder' kan 
alleen gebruikt worden bij initiatieven die binnen het omgevingsplan vallen. 

In alle gevallen ziet het college toe op het participatietraject in de uiteindelijk beoordeling.  
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De houding en behoefte van inwoners is aan verandering onderhevig 

Uit gesprekken blijkt dat de ambtelijke organisatie van Smallingerland merkt dat de houding en behoefte 
van inwoners ten opzichte van participatie verschilt per dorp. Uit de interviews blijkt daarnaast dat de 
gemeente inwoners de afgelopen jaren als mondiger heeft ervaren. Dat is niet negatief, inwoners 
hebben veel ideeën over hun leefomgeving en willen deze graag delen. Uit de interviews blijkt dat ook 
dat de invloed van inwoners belangrijk wordt geacht; het wordt waardevol gevonden om het perspectief 
van inwoners mee te nemen bij planvorming.  

Echter, in de interviews wordt aangegeven dat deze veranderende behoefte niet direct leidt tot het 
meedoen van andere groepen in participatietrajecten. Het blijven vaak dezelfde mensen die 
participeren. Wel heeft de gemeente een andere houding aangenomen. In plaats van af te wachten tot 
inwoners naar hen komen, richten zij zich meer tot de inwoner. Inwoners worden actief uitgenodigd om 
deel te nemen aan planvorming.  

Voorbeeld: 'Op pad met een ijscokraam' 
In het proces om te komen tot een omgevingsvisie heeft de gemeente avonden georganiseerd waar inwoners hun 
mening konden geven. Ambtenaren hebben hier geregistreerd uit welke wijken de aanwezige inwoners afkomstig 
waren. Toen bleek dat een deel van de gemeente niet bereikt werd met de gekozen methode is er, samen met de 
werkgroep, overgegaan op creatievere methoden. Zo is de gemeente met een ijscowagen de wijken ingetrokken 
waarmee op een laagdrempeligere manier input kon worden opgehaald. 

Voldoende toerusting en ondersteuning voor participatieprocessen  

Uit de interviews ontstaat het beeld dat er voldoende toerusting en ondersteuning is voor 
participatieprocessen belegd bij particuliere initiatiefnemers, volgens eigen inschatting van de 
organisatie. Het verschilt per project in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning van de 
gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door de handreiking en checklist te gebruiken, maar ook door betaalde 
professionele ondersteuning zoals in de Peinder Mieden. De gemeente staat open voor het 
ondersteunen van initiatiefnemers. Toch valt het in de praktijk mee hoeveel ondersteuning wordt 
gevraagd. 

Behoud ruimte om 'te proberen' 

De gemeente Smallingerland heeft veel ruimte om participatievormen uit te proberen, zowel voor 
initiatiefnemers als de gemeente zelf. Uit de interviews blijkt dat dit zorgt voor enthousiasme onder 
inwoners en organisatie. Andere betrokkenen, zoals Dorpsbelang Aldegea, geven aan dat deze werkwijze 
ervoor zorgt dat er echt maatwerk geleverd kan worden. Dat is ook een doelstelling van de gemeente. 

Participatie wordt belangrijk gevonden, maar beleid ontbreekt voor gemeentelijke participatie 

Kortom, de gemeente Smallingerland kent een aantal documenten waarin aan de wettelijke eis voor 
participatie onder de Omgevingswet wordt voldaan. Er is geen gemeentelijk (overkoepelend) 
participatiebeleid opgesteld.  

De gemeente voert incidenteel evaluaties uit van trajecten. Deze zouden inzicht in het functioneren van 
de aanpak in de praktijk kunnen bieden en aanbevelingen voor het verbeteren hiervan kunnen 
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opleveren. Uit de interviews blijkt dat evaluaties niet altijd worden uitgevoerd vanwege tijdsgebrek, of 
gebrek aan urgentie.  

In alle interviews komt de aandacht die de gemeente besteed aan participatie ruimhartig naar voren. Er 
heerst veel enthousiasme en participatie wordt duidelijk belangrijk gevonden. Dat is ook een vereiste, als 
er geen beleid voor gemeentelijk participatie is vastgelegd. Het enthousiasme bij wethouder en 
medewerkers laat zien dat het betrekken van inwoners niet slechts onderdeel van beleid vormt, maar 
integraal onderdeel uitmaakt van het handelen van de gemeente. 

Het verdient aandacht om als raad, college en ambtelijke organisatie na te gaan denken over welke 
aspecten rondom participatie je als gemeente wél wil vastleggen. Dit schept duidelijkheid voor alle 
betrokkenen, medewerkers hebben duidelijke kaders waarbinnen ze participatie vorm kunnen geven en 
inwoners weten wat ze kunnen verwachten van de gemeente. Daarnaast borg je hiermee de kennis die 
verloren kan gaan bij het vertrek van medewerkers, of het ontbreken van 'trekkers' binnen de 
organisatie. In alle gesprekken wordt aangegeven dat bewegingsruimte voor de organisatie essentieel is, 
het is dan ook van belang om een evenwicht te vinden.  
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In dit hoofdstuk brengen we in kaart hoe participatieprocessen in de gemeente Smallingerland in de 
praktijk verlopen. We brengen in kaart hoe de uitvoering van het beleid loopt en wat de knelpunten zijn. 
Heeft de gemeente voldoende kennis en instrumenten in huis om initiatieven effectief te kunnen 
ondersteunen? En hoe heeft de gemeente gecommuniceerd met initiatiefnemers en deelnemers? Eerst 
schetsen we een aantal algemene bevindingen ten aanzien participatie. Vervolgens brengen we de 
participatieprocessen in kaart aan de hand van vier casussen. Elk van de casussen behandelen we aan de 
hand van de thema’s ‘open en effectief proces’, ‘communicatie en transparantie’, 'rollen en 
verantwoordelijkheden' en ‘politiek-bestuurlijk samenspel’. Deze thema’s zijn gebaseerd op normen die 
terugkomen in de Omgevingswet en zijn uitgebreid toegelicht in het eerste hoofdstuk.  

Dit hoofdstuk bevat geen complete samenvatting van de participatietrajecten, maar focust op de kern 
van het participatieproces en de ervaringen van de betrokkenen. 

De volgende deelvragen komen aan bod: 

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

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

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

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

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

 

Er zijn door de rekenkamer vier casussen geselecteerd om te onderzoeken: 

1. De Peinder Mieden  
Dit project is uniek in Nederland. Een project waar ontwikkelen, wonen en het beheren van een 
natuurgebied aan elkaar worden gekoppeld. Met de verkoop van percelen wordt een 
natuurgebied ingericht, dat na overdracht wordt onderhouden door de wijkbewoners. 

2. Oudega aan het water / Aldgea oan it wetter 
Dit project richt zich op het dorp Oudega en bestaat uit het aanleggen van een meer, het 
waterfront en omliggende gebieden. 

3. De Welle 
Dit project is het gemeentelijk initiatief om tot een nieuw zwembad te komen. 

4. Het proces om te komen tot de omgevingsvisie 



 

 
23 

Bij de selectie van de casussen is rekening gehouden met de mate van succes, gezien vanuit 
inwonertevredenheid, en het onderwerp. 

Algemene opmerking 

Doordat er geen gemeentelijk participatiebeleid is opgesteld, en de organisatie vaak een vrije rol krijgt in het 
uitvoeren van participatietrajecten, is het voor de rekenkamercommissie moeilijk om de casussen te toetsen aan 
beleidsdoelmatigheid en doeltreffendheid. Er is daardoor gekozen om te toetsen aan het analysekader zoals 
geschetst in hoofdstuk 1. 

 

Achtergrond 

Aan de rand van het dorp Opeinde, vlakbij Drachten, ligt een agrarisch coulisselandschap van 87 hectare. 
Maximaal 45 kopers krijgen hier de mogelijkheid om te wonen. Zij worden, naast eigenaar van hun eigen 
kavel, ook – als groep – eigenaar en beheerder van het omliggende landschap. Bewoners bepalen zelf 
hoe de bebouwing van het gebied eruit komt te zien. Deze manier van projectontwikkeling is uniek in 
Nederland.  

Wij bouwen een wijk en de Nieuwe Marke 

De gemeente Smallingerland is in 2008 het ‘crowd-sourcing initiatief’ Wij bouwen een Wijk gestart. Via 
een website konden inwoners ideeën aandragen voor het ontwerp en de inrichting van de woonwijk. 
Toentertijd ging het om 17ha.  

In 2011 besloot de gemeente te kiezen voor het concept de Nieuwe Marke van een landschapsbureau. 
Dit concept worden bewoners gemeenschappelijke eigenaar en beheerder van het natuurgebied waar zij 
wonen. De inrichting van het natuurgebied wordt betaald uit de verkoop van woonkavels.9 Het plan 
gebied werd hierdoor uitgebreid van 17ha naar 87ha.  

Trekkersgroep 

In 2013 werd er door belangstellenden een zogenaamde Trekkersgroep ingesteld die later een 
Kopersvereniging werd. Het doel van deze vereniging was het werven van kopers, en samen met de 
gemeente het gebied vormgeven. Hoewel er in dit traject sprake was van co-creatie, was het vanuit 
zowel de gemeente als de Kopersvereniging duidelijk dat professionele ondersteuning nodig was.   

Het duurde uiteindelijk tot 2016 voordat er voldoende kopers gevonden waren. Op 10 juni 2016 is het 
voorontwerp bestemmingsplan Peinder Mieden ter inzage gelegd. In dit plan is er gekozen voor het 
gefaseerd vrijgeven van gronden.  

 

 
9 Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar. De gemeente heeft meebetaald aan de ontwikkeling van het natuurgebied. 
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Randvoorwaarden 

De gemeenteraad heeft enkele aanvullende randvoorwaarden gesteld. Onder andere dat woningen 
minimaal energieneutraal moesten zijn, dat is meer dan de wetgever op dit moment eist. Er is in het 
project geen welstandstoets, maar er is een eigen inspiratieteam. Daarnaast stelt de gemeente vooraf 
enkele voorwaarden aan de inrichting van het gebied zoals: Maximaal 10% van het van het open 
grasland mag voor moestuin, akkerbouw of fruitteelt worden gebruikt.  

Participatie  

Plan 

De kopersvereniging is professioneel ondersteund in hun participatie. De provincie en gemeente hebben 
dit betaald. Dit richtte zich vooral op de inrichting van het gebied, het opbouwen van een VVE en het 
aantrekken van kopers. Vanuit de kopersvereniging moest er bewijs worden aangeleverd dat er genoeg 
vierkante meters verkocht waren, dit was de enige eis om het plan tot uitvoering te laten komen. Uit de 
interviews blijkt dat de professionele begeleiding aan het begin van het proces (voor 2017) intensiever 
was dan daarna. Er was sprake van beperkte begeleiding bij, bijvoorbeeld, de gesprekken met 
omwonenden. 

De gemeenteraad heeft de randvoorwaarden in een raadsvoorstel vastgesteld. Verder heeft de raad 
enkele besluiten moeten nemen, onder andere in het buiten de orde stellen van de Welstandscommissie 
in dit gebied. De gemeenteraad heeft verder randvoorwaarden vastgesteld omtrent participatie. Volgens 
betrokkenen waren deze echter niet voldoende uitgewerkt en concreet. 

Uitvoering 

Veel participatie vond plaats binnen de kopersvereniging, later VvE. De kopersvereniging hield 
regelmatig open bijeenkomsten. Om toegang te krijgen tot de gesloten vergaderingen van de 
kopersvereniging diende er een bedrag overgemaakt te worden en een voorkeursperceel te worden 
doorgegeven. De kopersvereniging en later de VvE, was de belangrijkste partner van de gemeente in de 
uitvoering van het plan. Hoewel de gemeente samen met de kopersvereniging/VvE het plan uitvoerde 
kun je de vraag stellen wie feitelijk de initiatiefnemers waren, en of dit niet verschoof van gemeente naar 
VvE. 

Omwonendenparticipatie is onderdeel van elk ruimtelijk plan. Omwonenden, vooral bedrijven, waren 
bang dat de nieuwe wijk zou zorgen voor beperking in mogelijke bedrijfsuitbreidingen. Met een aantal 
van deze mensen/bedrijven is intensief gesproken. De betrokkenen karakteriseren dit als een vrij taai 
proces. De gemeente heeft de gesprekken en de omwonendenparticipatie overgelaten aan de 
kopersvereniging. Eind 2017 waren er van de 10 bezwaarmakers, nog 1 over.  Reflectief had hier wellicht 
meer ondersteuning door de gemeente plaats kunnen vinden. 

De VvE, opgericht toen er bewoners hun huis betrokken, voert regie over de inrichting van het gebied en 
staat hierover in nauw contact met de gemeente. Bijvoorbeeld over het beheerplan van het 
natuurgebied. De gemeente laat de VvE regie voeren. Binnen de VvE zijn er werkgroepen opgericht om 
verschillende inhoudelijke thema's te coördineren. Het project is zo ontwikkeld dat de gemeente steeds 
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minder met het gebied bezig hoefde te zijn. Op dit moment functioneert de VvE van het gebied als een 
VvE binnen bijvoorbeeld een appartementencomplex. Een extra complexiteit is dat de gemeente 
eigenaar is van delen van de grond in het gebied.  

Er zijn door enkele fracties vragen gesteld, dit ging vooral over de financiën. Eén fractie heeft in 2021 een 
spoeddebat aangevraagd over de exploitatie van Peinder Mieden en de verharding van wegen in het 
gebied, wat niet conform het originele plan was. De gemeenteraad is niet betrokken geweest bij het 
participatietraject of de uitvoering hiervan.  

Evaluatie 

Er zijn lopende het proces geen evaluatiemomenten ingebouwd. Zowel politiek als inhoudelijk niet. Wel 
kreeg de VvE ruimte om ongenoegen te uiten, of procesvoorstellen te doen aan de gemeente. De 
gemeente heeft in 2022 een externe evaluatie laten uitvoeren over het project, genaamd 'de ontdekking 
van de Peinder Mieden10. In deze evaluatie zijn de volgende conclusies geformuleerd (overgenomen uit 
de rapportage):  

1. Onvoldoende kaders bij burgerparticipatie. De burgers waren bij machte, met ondersteuning, 
zelf een project te ontwikkelen. De gemeente faciliteerde de burgerparticipatie goed, maar het 
‘loslaten’ lukte enkele keren niet. Er waren vooraf onvoldoende heldere kaders gesteld en er 
waren geen momenten van reflectie, evaluatie of bijsturing ingebouwd. De keus voor burgers 
(met eigenbelang) in een makelaarsrol is niet goed uitgepakt. 

2. Verschillende verwachtingen. Waar er onvrede is over het resultaat van De Peinder Mieden 
komt die veelal voort uit verwachtingen. Op basis van randvoorwaarden en wellicht door 
enthousiaste verhalen van de pioniers hebben insiders en outsiders zich een beeld gevormd van 
hoe het gebied er uit zou gaan zien. 

3. Te weinig regels voor huizenbouw. De bewoners wonen aangenaam in royale huizen met veel 
privacy. Ze bewerkstelligden dat bijna alle huizen (binnen drie clusters) behoorlijk ver uit elkaar 
staan. Een deel van de huizen past niet goed in het landschap. Het was beter geweest concretere 
regels op te stellen. Bijvoorbeeld over bebouwingsdichtheid en over het gebruik van 
bouwmaterialen en kleuren. 

4. Verschillende opvattingen over natuurbeheer. De financiële crisis tussen 2007 en 2011 heeft een 
stempel gedrukt op de totstandkoming van De Peinder Mieden. De noodzaak om kavels te 
verkopen werd steeds groter. De bouwkavels trokken voornamelijk kopers die aangenaam 
wilden wonen in het buitengebied. Het uitgangspunt ‘samen de natuur beheren’ lijkt 
ondergeschikt te zijn geraakt aan de wens om kavels te verkopen. Er is behoefte aan herijking 
van het natuurbeheer onder leiding van een onafhankelijke partij met kennis van zaken. 

Gedurende het onderzoek van de rekenkamercommissie was bekend dat de Peinder Mieder extern 
geëvalueerd werd. Om onafhankelijk van beide onderzoeken te waarborgen is er geen contact geweest 
tussen beide onderzoeksteams. 

 

 
10 De ontdekking van de Peinder Mieden. Jan Arendz en Douwe Gerlof Heeringa. 1 juli 2022. 
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Realisatie van de doelen 

Aan de ruimtelijke doelen uit het project is voldaan. Uit interviews blijkt dat er op dit moment gewerkt 
wordt aan het opstellen van een beheerplan voor het natuurgebied. Verder heeft de gemeenteraad, 
zeker wat betreft participatie, weinig kaders meegegeven. Dat maakt het lastig om te toetsen of er aan 
participatiedoelen is voldaan. 

Knelpunten en lessen 

Betrokkenen geven aan dat er nog veel losse eindjes in het project zaten. Een aantal zaken, bijvoorbeeld 
eigenaarschap van steigers in het kanaal, zijn niet vastgelegd. Dit zorgt voor discussie gedurende de 
uitvoering van het project. Daarnaast merken betrokkenen dat de gemeentelijke communicatie niet 
altijd naar wens verloopt. Een voorbeeld daarvan is hieronder opgenomen: 

Individuele voorzieningen of algemene communicatie 
Een voorbeeld van knelpunten dat uit de gesprekken naar voren komt, is de mate van gemeentelijke regie en 
communicatie. Er blijken met enkele inwoners individuele voorzieningen getroffen, zonder daarbij de overige 
bewoners via de VvE in kennis te stellen. Dit kan zorgen voor scheve gezichten bij de overige bewoners. Hoewel de 
Peinder Mieden niet gezien kan worden als een 'woongemeenschap' is er wel een bepaalde mate van 
gemeenschappelijkheid. Hier zijn weinig tot geen kaders over vastgelegd. 

De rode draad 

Casus Peinder Mieden 

Open en effectief proces 
De geïnterviewden geven aan dat zij zelf niet vanaf het begin betrokken zijn bij het project, maar pas later 
betrokken zijn geraakt. Uit het documentenonderzoek blijkt dat participatie vanaf het begin wel een belangrijk 
onderdeel is geweest van het plan. Sterker nog, het plan is voortgekomen uit een inwonerinitiatief. Hoewel de 
gemeente de regie in handen heeft genomen, is participatie altijd een belangrijk onderdeel geweest.  
Besluiten werden genomen door de raad, en later in de kopersvereniging/VvE (mits dit binnen de meegegeven 
randvoorwaarden door de gemeenteraad viel). Betrokkenen zijn hierin meegenomen, ofwel via de 
kopersvereniging/VvE of via de formele bezwaarprocedure. In het bezwaartraject is uitgebreid gesproken met 
omwonenden, zonder grote betrokkenheid van de gemeente. 
 
Er heeft gedurende het traject geen evaluatie of reflectie plaatsgevonden. Wel is er in 2022 een externe evaluatie 
uitgevoerd. 

Rollen en verantwoordelijkheden 
De rollen van betrokkenen zijn vooraf beschreven in het plan. Geïnterviewden geven aan dat onduidelijkheden 
tijdens de uitvoering in harmonie tussen VvE en gemeente zijn opgelost. Bij het participatietraject voor de 
omgeving heeft de gemeente geen regie genomen, maar dit gelaten aan de bewoners zelf. Dit is positief ervaren 
omdat hierdoor een meer open gesprek kon plaatsvinden met de omgeving. Anderzijds mistten de 
gesprekspartners enige ondersteuning. Het is wel de vraag of participatie met omwonenden beter had gekund. 
Uiteindelijk hangt succes ook af van de andere partij. 
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Politiek-bestuurlijk samenspel 
De ketenpartners zijn niet opgenomen in het participatietraject. Dit werd duidelijk toen er een conflict ontstond 
over bijvoorbeeld de steigers in het kanaal. Hier was niet duidelijk op welke manier er samengewerkt dient te 
worden tussen gemeente, grondeigenaren en provincie. 
Er zijn vooraf geen voorwaarden vastgesteld waarop het participatietraject beoordeeld dient te worden. Dit maakt 
het lastig voor een gemeenteraad om te kunnen oordelen over de kwaliteit van het participatietraject. Het gebrek 
aan overkoepelend beleid maakt dit niet eenvoudiger. 

 

Achtergrond 

Oudega aan het Water is onderdeel van de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen en sinds januari 
2018 werken de provincie en gemeente Smallingerland gezamenlijk aan dit project. In deze periode is 
gewerkt aan het realiseren van de vrijwillige grondverwervingsopgave, opgepakt door de gemeente en 
provincie, en het verder aanscherpen van het basisprogramma voor het project Oudega aan het Water. 
Onderdeel daarvan is onder andere het Masterplan Oudega aan het Water. Voor de duidelijkheid: het 
masterplan is niet het overkoepelende plan (anders dan de naam doet vermoeden). Het project bestaat 
eigenlijk uit drie onderdelen: 

1) Herontwikkeling zuivelfabriekterrein (masterplan) 

2) Ontwikkeling waterfront (masterplan) 

3) Realisatie van het Meer bij Oudega 

Intern wordt er gesproken over Oudega blauw (alles met water) en Oudega rood (alles zonder water). 
Oudega is een agrarisch dorp in de schaduw van de Alde Feanen wat weinig profiteert van de 
toeristische functie van de Alde Feanen11. De leefbaarheid staat onder druk. Ook is er behoefte aan 
nieuwe woningbouwplannen. Meer diversiteit is wenselijk, mede om in te spelen op de vergrijzing.  

De start van de besluitvorming over de ontwikkelingen is het basisprogramma. Dit is opgesteld in 
samenwerking tussen de gemeente en provincie. Het basisprogramma bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

• De realisatie van 50 ha recreatief water inclusief de daarvoor benodigde grondaankoop; 

• Een fiets-/wandelroute die uitmondt op de Geasten en een pontje(s) voor de verbinding van 
routes 

• Voorzieningen bij de haven (strand, speelvoorzieningen) 

• De voor de waterhuishouding benodigde kades en een gemaal inclusief een afkoopsom van het 
onderhoud 

• Diverse voorzieningen t.b.v. de recreatieve ontwikkeling 

 
11 Raadsvoorstel Oudega aan het Water, februari 2020. 
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• Scheiding beroeps- en pleziervaart 

In 2013 heeft het college een visie laten ontwikkelen op de versterking van de recreatie in Oudega door 
o.a. een forse vergroting van het waterareaal. In 2015 hebben provincie en gemeente hiervoor ieder 
ruim € 8 mln. euro beschikbaar gesteld. In 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 
gemeente en provincie over de werkwijze om het project samen uit te voeren. Vervolgens is verkend 
welke technische begrenzing voor het water en het verdere ontwerp kan worden gehanteerd, rekening 
houdend met draagvlak in de streek, de benodigde waterhuishoudkundige infrastructuur en de 
beschikbare middelen. Op basis van deze exercitie heeft Wetterskip Fryslân € 0,6 toegezegd, mits het te 
realiseren gemaal binnen het project wordt gefinancierd. 

Masterplan havengebied ( herontwikkeling zuivelfabriekterrein en waterfront) 

Gelijktijdig heeft een groep actieve dorpsbewoners een plan ontwikkeld voor het opknappen van het 
gebied van de haven in Oudega. Het college noemt dit gebied verpauperd. In 2018 heeft het college 
opdracht gegeven het waterfront van Oudega op te knappen en daartoe de zuivelfabriek aan te kopen 
en (bij een later besluit in hetzelfde jaar) te slopen. Er is door de Raad een budget van €1.000.000,-- 
uitgetrokken om e.e.a. te realiseren. Om de opknapbeurt concreet te maken is samen met 
vertegenwoordigers uit het dorp (dorpsbelang, en de werkgroep doarpsplein oan it wetter) een 
masterplan gemaakt. 

Participatie  

Plan 

Het initiatief voor het masterplan is in 2014 in het dorp ontstaan vanuit gesprekken binnen de 
ondernemersvereniging en dorpsbelang. De gemeente heeft dit initiatief opgepakt en heeft in 
2018/2019 samen met de betrokkenen uit het dorp en mensen van de provincie, wetterskip en 
gemeente het masterplan gemaakt. In de voorbereidende werkgroep was een directe inbreng vanuit het 
dorp. De wurkgroep doarpsplein oan it wetter en dorpsbelang werkten mee aan de opstelling. 

Vervolgens zijn de concepten van het plan in steeds meer voldragen vorm besproken met 
achtereenvolgens 

1) De stakeholders betrokken bij het gebied (van watersportverbond tot historische vereniging); 

2) De omwonenden; 

3) De verenigingen van Oudega (ruim 40 verenigingen); 

4) De  dorpsbewoners in een open bijeenkomst. 

Er is, los van het participatieplan, een communicatieplan opgesteld. Dit communicatieplan richt zich op 
de inwoners van Oudega, ondernemers uit Oudega en omgeving en grondeigenaren uit Oudega en 
omgeving. Daarnaast is er nog een lijst met externe stakeholders. De communicatie richtte zich vooral op 
nieuwsbrieven, social media en inloopavonden. De communicatie verloopt via de afdeling communicatie 
van de gemeente. 
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Er is geen bijzondere aanvraag geweest voor een participatietraject noch is daarover een raadsbesluit 
genomen. 

Uitvoering 

De belangstelling, deelname en de betrokkenheid waren steeds groot. Er was en is begrip dat het maken 
van een dergelijk plan een kwestie is van geven en nemen. Vervolgens is het masterplan afgerond en 
door het college vastgesteld. Het college heeft het vervolgens ter inzage gelegd. Hier zijn geen reacties 
op gekomen. Daarna is het vastgesteld door de Raad. 
Het ontwerp voor het Meer is (digitaal, in coronatijd) opgesteld door een brede werkgroep, opgebouwd 
vanuit de verschillende belangen in het ontwerp (ecologie, landbouw, recreatie enz.). In diverse 
werkgroepen participeerden mensen uit de streek, of vertegenwoordigers van verenigingen. Vervolgens 
is een keer een digitale inloop gehouden en is er een fysieke inloop geweest. 

Evaluatie 

Het project is nog niet volledig afgerond. Er heeft op dit moment nog geen evaluatie plaatsgevonden van 
het (participatie)traject.  

Realisatie en doelen 

Op het gebied van participatie zijn er geen doelen vastgesteld waarop geëvalueerd kan worden. Er is 
vertrouwen gegeven aan de ambtelijke organisatie om dit proces samen met het dorp op te pakken. 
Voor zover het te beoordelen is door de rekenkamercommissie heerst er algemene tevredenheid over 
het verloop van het traject. Ook uit de interviews blijkt dat er vooral tevredenheid heerst over de ruimte 
die initiatiefnemers, inwoners en gemeenten hebben gekregen en gegeven.  
Het totale project, bestaande uit de drie onderdelen, is nog niet volledig afgerond.  

Knelpunten en lessen 

De complexiteit van het project, en de vele facetten, maken dat het project binnen Dorpsbelang bij een 
klein groepje was belegd. Samen met externe expertise uit het dorp, zoals een architect, werd het 
mogelijk om op niveau mee te praten. Uit de interviews blijkt wel dat dit afhankelijk is van personen en 
de bereidwilligheid van maatschappelijke partners om mee te werken. 

De rode draad 

Casus Oudega aan het water / Aldegea oan it wetter 

Open en effectief proces 
Het participatieproces van de casus was succesvol volgens de gesproken betrokkenen vanuit Dorpsbelang, zij 
hebben ook het idee dat het dorp over het algemeen tevreden is. Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden om dit te 
toetsen. Vanaf de start is Dorpsbelang betrokken geweest. Zij hebben, naast een adviserende functie, toegezien op 
de uitvoering van het participatietraject. Uit de interviews blijkt dat zij vinden dat er goed naar hen geluisterd is 
toende ontwikkelingen in het gebied in samenspraak met het dorp tot stand kwamen. De complexiteit van het 
project maakt dat het project binnen Dorpsbelang bij een klein groepje was belegd. Inhoudelijk aangehaakte 
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expertise, beschikbaar in het dorp, zorgde ervoor dat Dorpsbelang mee kon praten over veel inhoudelijke thema's. 
Dit is geen gegeven in overige participatietrajecten. 

Rollen en verantwoordelijkheden 
De gemeente is de initiatiefnemer en samen met de provincie verantwoordelijk voor de participatie. De gemeente 
heeft deze rol duidelijk opgepakt. Daarnaast liepen er enkele initiatieven waar de gemeente het volledige project 
(zoals het Zuivelfabriekterrrein) naar zich toe heeft getrokken. 

Politiek-bestuurlijk samenspel 
De rol van de raad is in het participatie- en communicatieplan vastgesteld. Dit heeft de raad geholpen in het 
vervullen van hun kaderstellende en controlerende rol. De raad heeft een deel van het traject overgelaten aan de 
inwoners van Oudega doormiddel van participatie. Een deel plannen voor participatie zijn vastgesteld door de raad, 
hier heeft de raad op kunnen toetsen. De raad kan zijn controlerende rol nog beter uitvoeren wanneer de 
spelregels, rollen en doelen van participatie concreter worden geformuleerd. 

Informatiepositie en transparantie 
De informatiepositie en transparantie van het proces is goed uitgevoerd. De inwoners van Oudega zijn in hun ogen 
goed betrokken te zijn geweest bij het hele traject, en hebben voldoende mogelijkheden gehad om zich te laten 
informeren over het participatietraject en het inhoudelijke plan. 

 

Achtergrond 

De zwemvoorziening in Drachten is vanwege ouderdom en noodzakelijk groot onderhoud aan 
nieuwbouw toe. Dit is in het collegeprogramma 2014-2017 afgesproken. In 2012 is er een raadsbesluit 
genomen om in 2016 definitief te beslissen, zodat het oude zwembad tot 2020 dienst zou doen.  

Dit traject kan in tweeën worden opgedeeld. De eerste fase, gericht op de inhoudelijke inrichting van het 
zwembad (van 2008 tot 2016), en een tweede fase gericht op de locatie van het zwembad. 

Proces 2008 tot en met 2016 

De eerste fase van het traject kenmerkt zich door haalbaarheidsonderzoeken, marktanalyses en 
richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad. Vervolgens is er binnen deze fase een 
werkconferentie georganiseerd waarop met betrokkenen uit de zwemwereld gesproken is over de 
wensen en eisen voor een nieuw zwembad. Dit heeft geleid tot een Programma van Eisen, een 
massastudie, een eerste verbeelding en een eerste globale raming van kosten. 

1) 2008 - Eerste scenario-onderzoek naar nieuwbouwvarianten; 

2) 2011 - Update van scenario's met onderzoek naar subsidiemogelijkheden en marktanalyse van 
aanvullende functionaliteiten; 

3) 2012 - Raadsbesluit met onder andere een uitspraak over de minimale functionaliteit: "Een 
zwemvoorziening – minimaal geschikt voor schoolzwemmen, verenigingszwemmen en waar 
mogelijk als recreatieve voorziening – is in deze gemeente een basisvoorziening." 
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4) In de periode 2008 t/m 2012 is een nieuwe zwemvoorziening financieel niet haalbaar gebleken. 
De totale kosten geraamd op bijna 30 miljoen euro waren te hoog. 

5) 2013 - Opname van toekomst Zwembad De Welle in Samenwerkingsagenda met de provincie; 

6) 2014 - Werkconferentie over nieuw zwembad met betrokkenen uit zwemwereld; 

7) 2015 - Opdracht aan Synarchis om vanuit de huidige beschikbare jaarlasten een 
toekomstperspectief voor een zwembad te schetsen; 

8) 2016 - Opdracht aan Sweco voor de verdere uitwerking van de Initiatieffase bestaande uit het 
opstellen van een Programma van Eisen, een massastudie en verbeelding en een eerste globale 
raming van de kosten. 

De locatie van het zwembad 

De tweede fase van het traject bestond uit de keuze voor een locatie van het zwembad. Er is door het 
college voorgesteld om een locatieonderzoek uitgevoerd. Op 12 mei 2020 werd een raadsvoorstel 
besproken waarin het programma wordt vastgesteld, het locatieonderzoek was op dit moment nog niet 
afgerond. In deze vergadering werden er twee amendementen ingediend, respectievelijk door ELP/SB en 
D66/SP, over de locatie van het zwembad. Beide amendementen wilden een andere locatie vastleggen in 
het besluit, en riepen op te stoppen met locatieonderzoek. Tijdens het debat doet de portefeuillehouder 
de toezegging dat het raadsvoorstel over de locatiekeuze van het nieuwe zwembad op later 
geagendeerd zal worden. Tevens zegt de portefeuillehouder in deze vergadering toe dat het 
locatieonderzoek zwembad het laatste onderzoek zal zijn en dat dit onderzoek ook tijdig aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden. De amendementen zijn hierna ingetrokken.  

Op 8 september 2020 is het locatieonderzoek aan de gemeente gepresenteerd. Het college stelt hier 
locatie Tussendiepen voor als plek voor het nieuw te bouwen zwembad. Op 22 september 2020 wordt 
het onderwerp besproken in de besluitronde van de gemeenteraad. Hier worden twee amendementen 
ingediend door respectievelijk CDA/ELP/SB en D66/GL. Het amendement van CDA c.s. roept op tot het 
bouwen van het zwembad op locatie Noorderhogeweg, het amendement van D66 c.s. roept op tot het 
bouwen van het zwembad op locatie Sportlaan. Het amendement over locatie Sportlaan wordt 
aangenomen. 

Participatie 

Plan 

Het project kent een lange looptijd. In het eerste deel van het traject moest er een programma van eisen 
worden opgesteld. Er is hiervoor gesproken met betrokkenen uit de zwemwereld om te komen tot een 
inhoudelijk plan voor een nieuw zwembad. Er is hierbij niet gesproken over de locatie van het nieuwe 
zwembad. Uit de gesprekken blijkt dat dit voorgenomen was om na het vaststellen van het programma 
van eisen, de massastudie en verder onderzoek over de kosten te doen.  

Er is een locatiestudie uitgevoerd waarin de locatie Sportlaan als meest gunstig werd bestempeld als er puur wordt 
gekeken naar de realisatie van een 'stand-alone sportlocatie', maar waarin de locatie Tussendiepen het meest 
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gunstig is gezien ruimtelijke en sociale ontwikkelingen, samenwerking met andere partners en de mogelijkheid tot 
een vliegwieleffect in de financiering. 

Uitvoering 

Het eerste gedeelte van het traject heeft geleid tot de gewenste uitkomt. Uit de gesprekken blijkt dat er 
een gedragen programma van eisen is opgesteld, dat de goedkeuring van alle partners uit de 
zwemwereld droeg. 

Aan de locatiekeuze heeft geen participatie ten grondslag gelegen. Niet in het locatieonderzoek, noch in 
een apart participatietraject. Uit de interviews blijkt dat er ambtelijk wel een participatietraject was 
voorgenomen over de locatie van het nieuwe zwembad. Door druk vanuit de gemeenteraad is er 
uiteindelijk gekozen om dit niet te doen. In het raadsvoorstel van 22 september 2020 werd er door het 
college, zonder participatietraject, gekozen voor een locatie: Tussendiepen. De gemeenteraad heeft 
vervolgens per amendement dit gewijzigd in de Sportlaan. 

Evaluatie 

Het traject is niet geëvalueerd.  

Realisatie en doelen 

Doordat er geen plan is vastgelegd over de participatie kan er niet worden getoetst of hieraan is voldaan. 
Het eerste deel van het traject heeft naar wens gewerkt, en heeft geleid tot een gedragen programma 
van eisen. Over het tweede deel van het traject heerst onvrede over het proces. Hoewel alle 
gesprekspartners begrip hebben voor de positie van de gemeenteraad, heeft er geen participatieproces 
over de locatie plaatsgevonden. Een deel van de gesprekspartners had dit liever wel gezien. 

Knelpunten en lessen 

Doordat er vooraf geen kaders waren vastgelegd over participatie, zag de raad zich genoodzaakt zelf een 
keuze te maken over de locatie van het zwembad. Dit had voorkomen kunnen worden door vooraf na te 
denken over een participatieplan. De optie om als raad zelf een keuze te kunnen maken uiteindelijk had 
daar ook onderdeel van kunnen zijn. 

De rode draad 

Casus de Welle 

Open en effectief proces 
Samen met partners en betrokkenen uit de zwemwereld heeft er een participatietraject plaatsgevonden over de 
inhoudelijke eisen aan het bad. Over de locatie van het zwembad heeft geen participatie plaatsgevonden, 
behoudens de verplichte procedures omtrent vergunningverlening achteraf. Voordat het participatietraject over de 
locatie kon beginnen, heeft de gemeenteraad per geamendeerd raadsbesluit besloten waar het zwembad wordt 
gebouwd.  
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Rollen en verantwoordelijkheden 
De gemeente is initiatiefnemer en verantwoordelijk voor de participatie. De gemeenteraad heeft als hoogste 
orgaan van de gemeente een besluit genomen over de locatie, zonder participatietraject vooraf. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de gemeenteraad de representatieve democratische vertegenwoordiging is van de 
samenleving. Het is daarmee een democratisch besluit. In de interviews is aangegeven dat gesprekspartners 
verwachten dat ook bij een participatietraject de door de raad gekozen locatie als meest ideaal zou zijn 
aangewezen door inwoners. 
 
Politiek-bestuurlijk samenspel 
De gemeenteraad heeft in het traject een beslissing genomen over de locatie van het nieuwe zwembad. Er zijn 
geen kaders meegegeven door de raad over het participatietraject. Zowel in fase 1 als fase 2. 
 
Informatiepositie en transparantie 
Het eerste deel van het traject was transparant en richtte zich op partners in de zwemwereld. Over het tweede 
deel van het traject heeft de gemeenteraad in alle openheid een beslissing genomen over de locatie van het 
zwembad. Het is vooraf niet gecommuniceerd wat het traject zou zijn, omdat dit niet was vastgelegd. 

 

Achtergrond 

De VNG beschrijft het fenomeen Omgevingsvisie als volgt: "Een omgevingsvisie is de integrale 
langetermijnvisie van een bestuursorgaan voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De 
omgevingsvisie is, onder de Omgevingswet, een verplicht instrument voor het Rijk, provincies en 
gemeenten."12 

In Smallingerland is er veel werk gemaakt om de omgevingsvisie samen met inwoners tot stand te laten 
komen. De gemeente Smallingerland heeft haar omgevingsvisie gemaakt rondom een toekomstbeeld 
voor 2040. Om daar te komen werkt de gemeente aan vier opgaven: 

1) Versterken van de positie van Drachten als regionaal verzorgingsgebied 

2) Versterken van Drachten als stad voor innovatieve maakindustrie 

3) Versterken van levendige, aantrekkelijke wijken en dorpen 

4) Versterken van de kwaliteit van het buitengebied 

De basis van de omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid co-creatieproces. Dit heeft geleid 
tot een Strategische Koers, die als basis heeft gediend voor het opstellen van de omgevingsvisie. Op 1 
maart 2022 is de omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het proces bestond uit meerdere fasen: 

 
12 https://vng.nl/artikelen/de-omgevingsvisie  
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1) Verkenningsfase: De verkenning startte in 2018 en heeft geduurd tot november 2019. Het 
verkenningsdocument en een aanpak voor de volgende fase opgeleverd is opgeleverd aan de 
gemeenteraad. 

2) Het opstellen van de strategische koers: Het verkenningsdocument is gebruikt als basis voor het 
opstellen van een strategische koers. Deze fase heeft iets langer geduurd dan gewenst doordat er 
nieuwe participatiemethodes moesten worden gezocht in verband met de lockdownmaatregelen 
in het kader van corona. De hele participatie is toen digitaal verschoven.  

Het totale traject heeft van januari 2018 tot november 2021 gelopen. 

Participatie 

Plan 

De omgevingsvisie is tot stand gekomen in een proces dat in 2018 is gestart. De gemeenteraad van 
Smallingerland heeft een startnotitie vastgesteld waarin participatie een essentiële rol kreeg. Onderdeel 
daarvan was het instellen van een  procesgroep. De raad heeft zelf besloten dat er een procesgroep 
moest komen, om gedurende de gehele periode bij elkaar te komen om over en weer begrip te kweken 
over het participatieproces. De procesgroep ging nadrukkelijk niet over inhoud. De raad gaf aan het heel 
belangrijk te vinden dat er voldoende participatie plaatsvond. Het participatieplan betreffende de 
totstandkoming van de omgevingsvisie is gedurende het proces meermaals bijgestuurd en aangevuld 
door de projectgroep. Dat was mogelijk omdat er geen overkoepelend beleid aan ten grondslag lag. In 
het participatieplan voor dit project heeft de ambtelijke organisatie voorgesteld om de omgevingsvisie 
via co-creatie tot stand te laten komen. De uiteindelijke invulling hiervan was aan de organisatie, in 
overleg met de procesgroep. 

Uitvoering 

Er zijn verschillende activiteiten in de verkenningsfase uitgevoerd in het kader van co-creatie: 

• Een fotoactie waarbij inwoners doormiddel van foto's konden bijdragen aan het toekomstbeeld 
van de gemeente. 

• Een enquête onder inwoners én een steekproef onder 3.000 inwoners.  

• Een kick off bijeenkomst in De Lawei waar 150 inwoners aanwezig waren 

• IJscokarren in diverse wijken 

• Verspreiden van ansichtkaartenactie onder inwoners 

• 7 verdiepende sessies in wijken en dorpen in het kader van de 'Ziel van Smallingerland' 

• Expositie van tekeningen BSO's in De Lawei 

• Gesprekken met specifieke doelgroepen13 

• Controle of inwoners zich herkennen in de Strategische Koers doormiddel van inspraak. Er is aan 
alle 300 reacties teruggekoppeld wat er met de reactie is gedaan. 

• Informatievoorziening over het tijdspad richting de Strategische Koers 

 
13 Agrarische ondernemers, laaggeletterden, jeugdraad, Friese Poort, Friesland College, 2 BSO's, Zuidoostzorg 
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De verkenningsfase heeft een belangrijke rol gespeeld, omdat dit ervoor heeft gezorgd dat er draagvlak 
was voor de gekozen richting.  

De procesgroep van raadsleden werd gezien als welkome toevoeging, maar bracht ook enkele dilemma’s 
met zich mee. Er zijn in het begin van het traject afspraken gemaakt dat het niet over de inhoud zou gaan 
in de projectgroep, dit kon in de gemeenteraad. Gesprekspartners geven aan dat de procesgroep een 
redelijk zelfreinigend vermogen om te zorgen dat het niet over de inhoud ging. De voorzitter en de leden 
van de procesgroep spraken elkaar daar op aan. 

De procesgroep had soms het idee dat niet alle inwoners voldoende betrokken werden. Dat heeft ertoe 
geleid dat er steeds meer gevraagd werd van de ambtelijke organisatie. Bijvoorbeeld doormiddel van 
ludieke acties die inwoners bereikten, die niet bereikt werden door de overige activiteiten. Doordat er 
ambtelijk beperkt capaciteit was vrijgemaakt zorgde dit op sommige momenten voor een hoge druk op 
de organisatie. 

Gedurende het proces is er aan raadsleden gevraagd of zij inhoudelijke 'tafels' wilden voorzitten op de 
verdiepende sessies. Hierdoor was betrokkenheid vanuit de raad gewaarborgd, en werden ook niet-
leden van de procesgroep betrokken bij het participatietraject. 

Evaluatie 

Er is nog geen evaluatie geweest van het proces van de omgevingsvisie. Mede door gebrek aan tijd geven 
gesprekpartners aan. Het risico is dat de lessen uit dit traject niet geconsolideerd worden voor volgende 
trajecten.  Er is wel met de procesgroep teruggekeken op de manier van werken. Dit werd als prettig 
ervaren. In de organisatie heerst het idee dat er vooral tevredenheid heerst onder de betrokken 
inwoners.  

Realisatie van de doelen 

Er is een gedragen omgevingsvisie opgesteld die als basis dient voor de ontwikkelingen in de komende 
jaren. Bij de vaststelling in de gemeenteraad is er weinig discussie geweest. Terwijl er wel grote keuzes in 
de visie zijn opgenomen over o.a. de procesaanpak voor de Lelylijn, en het positioneren van Drachten als 
stad. De raad heeft de omgevingsvisie unaniem vastgesteld. Dat er weinig discussie was, kan te maken 
hebben gehad met het hoge abstractieniveau van de visie. Verder keuzes worden bij de uitwerking van 
de visie gemaakt. En daarnaast geven geïnterviewden aan dat er doormiddel van de vele 
participatierondes en het doorlopen proces een goed beeld is ontstaan van de toekomst van 
Smallingerland. Dit heeft ook bijgedragen aan het brede draagvlak voor de inhoud van de visie.   

Door de ambtelijke en bestuurlijk inzet, evenals de procedurele begeleiding door de procesgroep was er 
achteraf geen onvrede over het participatietraject in de gemeenteraad. Er waren van tevoren 
communicatie- en participatieplannen opgesteld waar de gemeenteraad enige houvast aan had. Hierin 
werd echter niet geformuleerd wanneer het proces op het van participatie succesvol verlopen zou zijn. 
Door de betrokkenheid had de procesgroep hier zelf voldoende zicht op. 
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Knelpunten en lessen 

Het is belangrijk dat er tussen de samenwerkende partijen (raad, college en ambtelijke organisatie) een 
prettige sfeer is. Zeker als er wordt gewerkt met een procesgroep die kan bijsturen op het proces, iets 
dat regulier bij de ambtelijke organisatie is belegd. Uit interviews blijkt dat de raadsleden in de 
procesgroep ook echt serieus genomen moeten worden en niet moeten worden gebruikt als 'slechts' een 
klankbordgroep. Het werd zeer prettig ervaren dat dit niet het geval was. Het eigenaarschap van de 
procesgroep is goed bevallen, evenals het tafelvoorzitterschap van raadsleden. Doordat politici deels 
verantwoordelijk zijn voor het procesverloop is het belangrijk om onafhankelijkheid te garanderen.  

Door een goed participatietraject te doorlopen ontstaat er een gezamenlijke basis. Politieke verschillen 
worden kleiner, en er ontstaat een gezamenlijke visie. Het abstractieniveau van de Omgevingsvisie heeft 
hier ook aan bijgedragen.  

Er is veel moeite gedaan om 'unusual suspects' te bereiken. De procesgroep vond het ook belangrijk om 
te benadrukken dat deze groep bereikt diende te worden. Uit de interviews blijkt dat dit als waardevol 
wordt ervaren, maar dat er ook sprake moet zijn van realisme en pragmatisme. Alle inwoners moeten de 
kans hebben om mee te praten, maar het is een illusie om iedereen te bereiken. Dit duidelijk naar elkaar 
uitspreken kan teleurstelling voorkomen. 

De rode draad 

Casus Omgevingsvisie 

Open en effectief proces 
Het communicatieplan en de omgevingsanalyse hebben tot een open en effectief proces voor inwoners van 
Smallingerland geleid. Door het vaststellen van hun rol en belangen, het vooraf bepalen van 
communicatiemiddelen en het inrichten van een procesgroep is er een succesvol traject doorlopen. Het grootste 
ervaren knelpunt is dat, ondanks de brede inzet van communicatiemiddelen, vooral 'usual-suspects' aanwezig 
waren op de bijeenkomsten. Hierop is ingegrepen door andere vormen van participatie aanvullend in te zetten. 
Door daarnaast ook een traject te voeren met extern betrokken zoals laaggeletterden en de jeugdraad zijn ook 
groepen betrokken die vaak minder goed worden bereikt. 
 

Er is na afloop van de inspraakprocedure een terugkoppeling geweest naar de inwoners die hebben gereageerd. Dit 
is een goede manier om inwoners tot het eind betrokken te houden, en duidelijk te maken wat er met hun input is 
gedaan. Het traject is niet geëvalueerd. Dit is jammer, zeker omdat het proces om te komen tot de omgevingsvisie 
een succesvol traject lijkt te zijn geweest. 

Rollen en verantwoordelijkheden 
De gemeente is de initiatiefnemer van het ontwikkelen van de omgevingsvisie en daarmee verantwoordelijk voor 
participatie. De gemeente heeft deze rol duidelijk opgepakt.  

Politiek-bestuurlijk samenspel 
De rol van zowel college als raad zijn uitgewerkt en nader ingevuld in de procesgroep. De rol van zowel raad als 
college was vooraf vastgelegd, waardoor er geen onduidelijkheid over ontstond gedurende het traject.  
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Informatiepositie en transparantie 
Door de brede inzet van communicatie- en participatiemiddelen lijkt een groot deel van de betrokkenen bereikt in 
het opstellen van de Omgevingsvisie. De procesgroep heeft (samen met de projectleider) voortdurend gestuurd op 
het bereiken van bijzondere doelgroepen, het vergroten van het bereik en draagvlak creëren onder de inwoners 
van de gemeente. In combinatie met terugkoppeling in de laatste fase van het traject, de open 
informatievoorziening en met in acht neming van de moeilijkheden rondom coronamaatregelen lijkt er voldoende 
transparantie in acht genomen te zijn. 

 

Open en effectief proces 

Inwoners worden ook betrokken bij de inrichting van het participatieproces 

Participatie vindt vaak plaats over de inhoudelijke inrichting van een plan of initiatief. In de gemeente 
Smallingerland heeft er meermaals een participatietraject plaatsgevonden over de manier waarop er 
door inwoners geparticipeerd wordt. Dit zorgt voor eigenaarschap bij de betrokkenen, en voorkomt 
onvrede over participatie achteraf. 

De gemeente is creatief in het inzetten van verschillende participatievormen 

In de casussen zijn meerdere creatieve initiatieven te zien waarmee de gemeente Smallingerland laat 
zien dat zij buiten de gebaande paden kan treden. Op pad gaan met een ijscowagen in het traject om te 
komen tot een Omgevingsvisie laat zien dat het bereiken van 'unusual suspects' prioriteit heeft.  

Rollen en verantwoordelijkheden 

De gemeente durft gelijkwaardig samen te werken 

Bij gemeentelijke initiatieven laat de gemeente zien dat het durft om verantwoordelijkheid bij de 
inwoners of betrokkenen te beleggen. Vooral in het project Peinder Mieden zien wij dat de gemeente 
veel taken uit handen geeft aan de kopersvereniging, bijvoorbeeld de omwonendenparticipatie. Hoewel 
dit formeel uitgevoerd dient te worden door de nieuwe bewoners, had de gemeenten hier regie kunnen 
nemen. Doordat de gemeente dit niet heeft gedaan is het proces wellicht soepeler gelopen, aldus 
betrokkenen, al hadden zij graag iets meer ondersteuning vanuit de gemeente gezien. 

Politiek-bestuurlijk samenspel 

Het is lastig voor een raad om te sturen, als er vooraf geen kaders zijn meegegeven 

Bij alle projecten zijn duidelijke kaders meegegeven over ruimtelijke aspecten, inhoudelijke invulling of 
budget. Wat betreft kaders voor participatie laat de raad van de gemeente Smallingerland dit open en 
over aan het college en de ambtelijke organisatie . Dit geeft vrijheid in de uitvoering, maar maakt het ook 
moeilijk voor de gemeenteraad om achteraf te toetsen of een participatietraject naar wens is verlopen. 
De aanpak participatie onder de omgevingswet, gericht op particuliere initiatiefnemers, biedt hiervoor 
onvoldoende handvatten. 
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Informatiepositie en transparantie 

Betrokkenen wijten ongewenste uitkomst soms aan kwaliteit participatietraject 

Betrokkenen geven aan dat inwoners soms andere verwachtingen hebben van de mate waarin zij de 
uitkomst van participatieprocessen kunnen beïnvloeden, dan dat daadwerkelijk het geval is. Dit is vooral 
het geval wanneer een uitkomst anders is dan de inwoner wenste. Wanneer inwoners het niet eens zijn 
met de inhoudelijke uitkomsten van een participatietraject, geven zij regelmatig (achteraf) aan dat het 
participatietraject niet adequaat was, zo laten gesprekspartners weten. Dit gebeurt ook wanneer het 
participatietraject vanuit het perspectief van de gemeente wel zeer goed is verlopen, blijkt uit 
interviews. Een voorbeeld daarvan is de omwonendenparticipatie in de Peinder Mieden. 

Verwachtingsmanagement richting inwoners 

Bovenstaande hangt samen met de verwachtingen die inwoners hebben. Waar participeren 
verschillende niveaus kan hebben, zien inwoners participeren vooral als meebeslissen. Wanneer een 
participatietraject niet de vorm meebeslissen heeft, leidt dit regelmatig tot teleurstelling bij inwoners. 
Inwoners hebben dan andere verwachtingen van wat participeren inhoudt ten opzichte van wat de 
initiatiefnemer beoogt. Om teleurstelling bij inwoners te voorkomen, is het waardevol om vooraf te 
communiceren welke vormen van participatie in het betreffende traject ingezet gaan worden en wat de 
initiatiefnemer hiermee beoogt.  

Inwoners hebben veelal het idee dat plannen vaststaan en ze weinig invloed uit kunnen oefenen. Echter, 
uit gesprekken met gemeenteambtenaren en extern betrokkenen blijkt dat de intenties waarmee 
participatietrajecten worden opgezet vaak meer open zijn dan inwoners denken. Om dit gevoel (deels) te 
voorkomen dient vooraf richting inwoners gecommuniceerd te worden op welke manier ze betrokken 
worden. Gaat het alleen om informeren? Worden inwoners geraadpleegd? Of mogen ze ook 
meebeslissen of co-creeëren bijvoorbeeld? 

Niet elk participatietraject wordt geëvalueerd 

Om te leren van participatietrajecten is het belangrijk om te evalueren en te reflecteren. Er is te weinig 
ambtelijke capaciteit en te weinig ambtelijk en bestuurlijke prioriteit, om participatietrajecten te 
evalueren en de geleerde lessen vast te leggen. Dit zorgt ervoor dat kennis van participatietrajecten 
berust bij enkele personen binnen de ambtelijke organisatie. In een dynamische arbeidsmarkt kan dit 
leiden tot kennisverlies bij het vertrek van medewerkers. Om dit te voorkomen is het belangrijk om tijdig 
en consequent evaluaties uit te voeren en de geleerde lessen ook te borgen in de organisatie. 
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In dit hoofdstuk nemen we de rol van de raad in de gemeente Smallingerland onder de loep, ten aanzien 
van participatie en de naderende Omgevingswet. We hebben aandacht voor de manier waarop de raad 
kaders en kwaliteitseisen stelt en de rol die de raad inneemt bij de uitvoering van participatietrajecten. 
Ten slotte brengen we in kaart wat de naderende Omgevingswet vraagt van de gemeenteraad en welke 
leerpunten van de raad hiertoe extra aandacht behoeven. De volgende deelvragen komen aan bod: 

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

7. Hoe vervult de raad zijn rol op dit moment als het gaat om participatie en hoe zou die rol er, mede gezien de 
komst van de nieuwe Omgevingswet, in de toekomst uit moeten zien? 

 

De komst van de Omgevingswet heeft invloed op de rol van de raad. Ten aanzien van participatie is de 
raad verantwoordelijk voor het monitoren en bewaken van participatie bij projecten die onder de 
Omgevingswet vallen. Daarnaast brengt de Omgevingswet voor de raad mogelijkheden om kaderstellend 
op te treden bij participatietrajecten. De kaderstellende rol krijgt vorm in de visie en het omgevingsplan. 
Daarbij heeft de raad ook de rol om de samenhang tussen de visie en het omgevingsplan te bewaken en 
te signaleren. 

De rol van de gemeente zal verder verschuiven van uitvoerende partij naar ondersteunend aan 
initiatieven van inwoners. Voor de raad betekent dit dat hij meer op hoofdlijnen en kaderstellend aan de 
slag moet, het college neemt meer tijd voor de dialoog met de samenleving. De raad moet nadenken 
over verschillende vragen; Welke toetsingscriteria hanteert de raad en waarop zijn deze gebaseerd? De 
kaders voor participatie zijn idealiter passend bij de organisatie, de samenleving en de ambities vanuit de 
raad. 

Daarnaast heeft de raad een bindend adviesrecht bij de vergunningverlening voor activiteiten die 
afwijken van het omgevingsplan. De raad kiest aan de voorkant bij welke onderwerpen hij als bindend 
adviseur kan optreden en waar een participatieplicht voor geldt. Het vooraf kiezen van deze 
onderwerpen is echter een complexe opgave. 

 

 

In de interviews komt naar voren dat de raad veel belang hecht aan participatie. Het wordt door de 
gehele organisatie (raad, college en ambtelijk apparaat) breed gedragen. Toch is het voor de 
gemeenteraad moeilijk om te toetsen of participatietrajecten geslaagd zijn door het gebrek aan kaders. 
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Kaderstelling 

Raad heeft wisselende rol bij participatietrajecten 

Uit de onderzochte casussen blijkt dat de raad zijn rol bij gemeentelijke participatietrajecten verschillend 
invult. Over het algemeen kan worden gesteld dat de raad geen duidelijke kaders stelt bij 
participatietrajecten. Wel wordt er door de raad benadrukt dat er participatie moet plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie werd een procesgroep opgericht om het traject te begeleiden. Dit is 
door de ambtelijke organisatie goed bevallen. 

Bovenal is het belangrijk dat de gemeenteraad helder is over haar eigen rol. Dat zou kunnen aan de hand 
van een startnotitie. Dit is goed gedaan in het proces om te komen tot de omgevingsvisie. In het traject 
om de locatie te bepalen van het nieuwe zwembad is dit niet naar wens van betrokkenen gelopen. Als de 
raad vooraf duidelijk is over het eigen rol voor, tijdens en na het (participatie)traject, voorkom je 
teleurstelling bij betrokkenen.  

Beleid voor initiatiefnemers is goed op weg 

De gemeente Smallingerland is goed op weg in het opstellen van beleid, en het aanbieden van een 
praktische handreiking voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Er ligt een praktisch toepasbare 
handreiking waarmee overzichtelijk inzicht wordt gegeven in de stappen die genomen dienen te worden 
voor een succesvol participatietraject. De gemeenteraad heeft deze handreiking vastgesteld, en hiermee 
richting gegeven aan het participatiebeleid dat nog opgesteld dient te worden. Met dit nieuwe 
participatiebeleid kan meer duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en spelregels worden 
vastgelegd. 

Controlerend 

Niet alleen de raad, maar de hele gemeentelijke organisatie vindt het moeilijk te bepalen wanneer participatie 'geslaagd' is 

Wanneer is er voldoende geparticipeerd? En wanneer is deze participatie goed genoeg? Op deze vragen 
is in Smallingerland geen duidelijk antwoord te geven. Maar hier is wél behoefte aan. Dit hangt samen 
met de beperkte kaders die de raad stelt en de afwezigheid van helder beleid. Wanneer vooraf duidelijke 
kaders, spelregels en voorwaarden worden gesteld, kan achteraf bepaald worden of en in hoeverre het 
doorlopen participatietraject voldoet. Dit vraagt om actueler en specifieker beleid. Hier ligt een kans 
voor Smallingerland. Met de komst van de Omgevingswet kan nieuw beleid worden vastgesteld wat 
Omgevingswet-proof is.  
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Gemeenten staan voor grote opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en woonbeleid. 
Opgaven waar participatie gewenst is, omdat ze stuk voor stuk directe invloed hebben op de 
leefomgeving van inwoners. En met de Omgevingswet wordt participatie zelfs verplicht. Dat gemeenten 
dus steeds meer van hun inwoners vragen is wel duidelijk. Tegelijkertijd nemen inwoners, bedrijven en 
organisaties steeds vaker het initiatief om zélf zaken op te pakken en te regelen. Kortom: het samenspel 
tussen gemeenten en inwoners is volop in beweging. Daarom kiezen gemeenten er in toenemende mate 
voor om ‘spelregels’ voor participatie op te nemen in beleid, bijvoorbeeld in een participatiekader, -visie 
of -leidraad. Zowel voor zichzelf, als voor niet-gemeentelijke initiatiefnemers. 

Bij veel gemeenten voldoet het huidige beleid niet aan de participatie-eisen van de nieuwe 
Omgevingswet. Eén van die eisen is dat participatie zo vroeg mogelijk in het proces een plek krijgt en dat 
ieders inbreng mee kan worden genomen voor er onherroepelijke besluiten worden genomen. 

In vergelijking met andere gemeenten en de normen volgend uit de naderende Omgevingswet blijft 
Smallingerland iets achter, maar het college is momenteel bezig met het voorbereiden van nieuw beleid. 
Relevante normen met betrekking tot het beleid vanuit de Omgevingswet zijn: 

• De rol van de initiatiefnemer is expliciet opgenomen in het beleid. En het bestaan van de 
mogelijkheid van burgerinitiatief is expliciet gedeeld met inwoners/bedrijven/belanghebbenden; 

• Informatievoorziening heeft een plek in het participatiebeleid; 

• Er zijn normen, criteria of spelregels om een participatietraject te kunnen beoordelen. Dat 
kunnen kwantitatieve en kwalitatieve criteria zijn. 

De meeste gemeenten hebben bovenstaande normen vastgesteld, maar zijn bezig met de concretisering 
van de doelen, normen en spelregels. Hier is Smallingerland nog niet aan toe. Eerst dienen er nog 
inhoudelijke keuzes gemaakt te worden. 

 

 

Participatieniveaus 

Er bestaan grote verschillen in participatieniveaus. Veel gemeenten maken gebruik van een 
participatieladder, maar geven hier anders invulling aan. De meest genoemde niveaus zijn: raadplegen, 
adviseren en coproduceren. Smallingerland hanteert vier niveaus, van infomeren tot co-creatie. Het 
ontbreken van een niveau bij andere gemeenten kan betekenen dat het ambitieniveau lager ligt. Denk 
bijvoorbeeld aan het ontbreken van het niveau ‘meebeslissen’ met als reden dat de gemeente deze 
bevoegdheid niet wil afgeven. Veel gemeenten geven aan dat de trede ‘informeren’ geen onderdeel is 
van participatie. Omdat het goed informeren een basisvoorwaarde is. 
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Het gebruik van participatieniveaus is geen voorwaarde voor goed participatiebeleid, maar het kan wel 
helpen om richting te geven. Daarnaast helpt het in het managen van verwachtingen bij participanten. 
Smallingerland heeft hiermee een goede basis om verder te bouwen op de aanpak van participatiebeleid 
onder de omgevingswet. 

Het is ook mogelijk om een stap verder te gaan in het aanbieden van handvatten voor initiatiefnemers. 
In de Delftse participatieaanpak 'Delfts doen14' worden de negen stappen beschreven die 
initiatiefnemers zouden moeten doorlopen om een geslaagd participatieproces te doorlopen.  

Delfts Doen: spelregels voor participatie 

1. Zelf aan zet | Wilt u aan de slag met een idee of plan voor verbetering van uw buurt of de stad? Als 
initiatiefnemer organiseert u hiervoor zelf de participatie met behulp van Delfts Doen. Deze aanpak helpt u ook 
op weg met een reeks handige hulpmiddelen. 

2. Breng in beeld | Bepaal vooraf wie belang kunnen hebben bij uw initiatief en breng wet en regelgeving in beeld 
zodat u weet waaraan uw idee of plan moet voldoen, bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 

3. In gesprek | Ga in gesprek met alle belanghebbenden. Doe dit open en actief. 

4. Goede afspraken | Maak samen met belanghebbenden afspraken over het proces dat u wilt doorlopen, de 
samenwerking, de betrokkenheid van partijen tijdens vervolgfasen en niet te vergeten over de kaders van 
uzelf, van belanghebbenden en de wettelijke. 

5. Deel | Wissel in gesprek alle ideeën, overeenkomsten en knelpunten uit.  

6. Werk uit | Werk uw initiatief uit tot een conceptplan en schrijf een toelichting waarin u aangeeft wat u heeft 
gedaan met de ideeën en belangen. 

7. Toets | Toets het conceptplan en de toelichting bij de belanghebbenden en maak het definitief. 

8. Leg vast | Maak een verslag van alle acties die u heeft ondernomen én de resultaten ervan (stap 1 t/m 7). Deel 
dit verslag met alle mensen die u heeft betrokken en andere belanghebbenden. 

9. Dien aanvraag in | U bent klaar om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Voeg bij uw 
aanvraag uw definitieve plan én het verslag dat u heeft gemaakt. 

Doel van participatie 

Regelmatig wordt participatie als ‘mislukt’ of ‘onvoldoende’ beschouwt omdat inwoners of andere 
extern betrokkenen niet tevreden zijn met het eindresultaat. Dít is dan ook niet het doel van participatie. 
Het doel is wel: ieders belang horen. Over het algemeen vinden gemeenten het lastig hiermee om te 
gaan. Dit valt deels te ondervangen door vooraf duidelijk te communiceren waarover geparticipeerd 
wordt en in welke vorm. Dit vangt een deel van de teleurstelling op. Wees eerlijk en realistisch. 

 
14 Gemeente Delft, Delfts Doen. Via https://www.delft.nl/bestuur-en-organisatie/delft-2040/omgevingsvisie/wat-
de-omgevingsvisie/delfts-doen   
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Om te bepalen wat goede participatie voor de gemeente Smallingerland inhoudt is het van belang om 
met de gehele gemeentelijke organisatie, ambtelijk, bestuurlijk en politiek, op één lijn te zitten. Hiervoor 
dient het gesprek over participatie met elkaar te worden gevoerd. Waarom voeren we als organisatie 
participatie uit? En wat voor type participatie vinden wij wenselijk? Welke hulpmiddelen hebben we 
hiervoor nodig? De raad is hiervoor in eerste instantie aan zet bij projecten. Al kan de raad natuurlijk 
besluiten dat dit een zaak is voor de uitvoering. 

Rol van de raad 

De rol van de raad wordt wisselend ingevuld. Dit hangt nauw samen met het spanningsveld wat 
participatie voor de raad met zich meebrengt. De raad is het volksvertegenwoordigende orgaan van de 
gemeente, maar met de komst van de Omgevingswet wordt de raad gevraagd steeds meer over te laten 
aan zijn inwoners, door wie de raad zelf gekozen is. Het verschilt sterk per gemeente of de raad 
kaderstellend optreedt of als eindbeslisser. Het waarom van participatie is hierbij van belang. Kies je als 
raad voor participatie omdat het een democratisch recht is of omdat het leidt tot betere besluiten? Wil 
je participatie inzetten om een kloof tussen inwoner en politiek te overbruggen of om draagvlak te 
creëren? Dit soort vragen zijn relevant voor het type kaders of spelregels die een raad meegeeft. Vanuit 
deze vertrekpunten moet de raad nadenken op welke beleidsterreinen en op welke manier participatie 
gewenst is.  

Ook bij individuele participatietrajecten kan de raad aangeven op welke manier de informatievoorziening 
moet plaatsvinden. Doormiddel van een startnotitie, of uitgewerkt plan, kan de raad vooraf aangeven op 
welke manier de communicatie en informatievoorziening plaatsvindt.  

Evalueren  

Evalueren om te leren. Daar zijn bijna alle gemeenten het mee eens. Toch wordt het weinig gedaan. En 
dat is jammer, want juist door te evalueren kan het participatiebeleid en de participatie-uitvoering 
verbeterd worden. Slechts enkele gemeenten reflecteren op hun bestaande beleid en stellen dat hun 
participatiebeleid altijd voor verbetering vatbaar is. Smallingerland staat daar dus niet alleen in. 

Evalueren kan op verschillende manieren. Er kan een grootschalig traject op worden gezet om te kijken 
waar consequent dingen minder goed gaan. Dat is vaak erg leerzaam en zorgt voor concrete 
veranderingen in beleid. Het kan ook op een kleinere, laagdrempeligere manier. Door bijvoorbeeld een 
(lunch)bijeenkomst te organiseren om van elkaars successen en fouten te leren en tips uit te wisselen. 

De ervaringen die opgedaan worden met participatietrajecten zijn waardevol. Het zou dan ook jammer 
zijn om 'best practices' niet met elkaar te delen. In de gemeente Groningen is gekozen voor de vorm van 
een Groninger Participatiewerkboek15, hierin staan verschillende werkvormen en voor welk doel deze 
vormen geschikt zijn. Ook een inspiratieboek met adviezen en tips is een mooie manier om 
initiatiefnemers niet elke keer opnieuw het wiel te laten uitvinden. 

Type participatietrajecten  

 
15 Gemeente Groningen. Groninger Participatiewerkboek.  
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Het type participatietraject lijkt van belang te zijn voor de mate van tevredenheid onder inwoners. Zo 
ervaren veel gemeenten zeer positieve trajecten als het gaat om het opstellen van visies, zoals de 
Omgevingsvisie of een woonvisie. Dat geldt ook voor Smallingerland. Inwoners zijn over het algemeen 
bereid om mee te denken en doordat het een algemene visie betreft staat er voor inwoners zelf niet 
direct iets op het spel. Dat is anders bij participatietrajecten in de fysieke leefomgeving. Wanneer er 
bijvoorbeeld plannen zijn voor de bouw van nieuwe woningen heeft dat vaak een direct effect op de 
leefbaarheid van omwonenden. Dit betreft het zogenaamde NIMBY-effect: not in my backyard. In de 
Peinder Mieden is daar in mindere mate een voorbeeld van, als we kijken naar de bezwaarmakers. 

Een derde type participatietraject is dat van een inwonersinitiatief. Typerend aan een inwonersinitiatief 
is dat inwoners graag actie van de gemeente willen om hun idee te realiseren. Hier is bij veel gemeenten 
een spanning voelbaar tussen de gemeentelijke systeemwereld en de belevingswereld van inwoners. De 
naderende Omgevingswet wil dat gemeenten inwoners hierin tegemoet komen. Er dient ruimte te zijn 
voor initiatieven, ook als ze niet direct binnen een bepaald beleid of kader vallen. Dat vraagt om een 
wendbare houding van gemeenten. Een verandering in antwoord van “nee, tenzij…” naar “ja, mits…”. 
Een kader voor inwonersinitiatieven kan hierbij helpen, want vaak gaat het al aan het begin van het 
proces mis omdat inwoners niet weten waar ze precies bij de gemeente moeten zijn. Als dit duidelijk is, 
kan het vervolg soepeler lopen doordat de juiste contactpersoon inwoners op een passende wijze kan 
helpen.   



 

 
45 

 
Tabel 1: Geïnterviewden 

Functie Datum 

Ambtenaar 
9 maart 2022 

17 mei 2022 

Ambtenaar 
9 maart 2022 

17 mei 2022 

Ambtenaar 

9 maart 2022 

14 juni 2022 

2 mei 2022 

Wethouder 2 mei 2022 

Extern betrokkene 27 juni 2022 

Extern betrokkene 27 juni 2022 

Extern betrokkene 29 augustus 2022 

Extern betrokkene 29 augustus 2022 

Extern betrokkene 29 augustus 2022 

Enkele personen lijken meerdere keren te zijn gesproken. Dit was in het kader van aanwezigheid bij een 
bestuurlijk gesprek, of vanwege aanwezigheid bij een startbijeenkomst. Inhoudelijke interviews over 
meerdere onderwerpen zijn gecombineerd. 




