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Probleemstelling 

Vrijblijvend  

Niet 
representatief 

Onnodig duur 
Weinig 

toegevoegde 
waarde 

Ineffectief 

Te veel regulering 

Bureaucratisch, inflexibel, 
duur, vertragend, etc. 

   

Te weinig regulering 
Ontbrekend of gebrekkig 
toetsingskader.   



Huidige stand van zaken 
Participatie in de omgevingswet  

O.a. kennisgevingsplicht, onderzoeksplicht, motivatieplicht.  

 
Aanvullende voorstellen 

Wetsvoorstel participatieverordening 

Motie EK verplicht participatiebeleid 

 
 



Strategische visie op burgerparticipatie 

        Probleemdefinities, doelen en middelen (waarom en waartoe) 

 Visie op verkleinen participatiekloof 

  Doorontwikkeling afwegingskader burgerparticipatie 

 



Participatiesamenleving 

Burgers 
Civil 

Society 

 
BURGER 

CENTRAAL IN 
BELEID   

 

Overheid 

Bedrijven 



Wat willen we bereiken? 

Autonomie  

Realiseren levensdoelen 

Impact op samenleving 
 

Emancipatie 

Kansengelijkheid 

 Democratie 

Door invloed op keuzes, uitkomsten en uitvoering van beleid.  
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Hoe gaan we dat bereiken? 

Overheidsparticipatie 

Right to bid  

Right to support 

Right to challenge 

Right to cooperate 

 

 

Beleidsparticipatie 

Opinie peilen 

Evaluatie en consultatie 

Dialoog en transformatie 

(Mede) beslissen 
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Duurzame participatie 

Overheid 

Klimaatplan 

Doelmatig 

Doeltreffend 

Burgers 

Levensplannen 

Kosten van leven 

Kwaliteit van leven 

VERTALEN 
VAN/NAAR 
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Burgerparticipatie kan in verschillende fasen van het beleidsproces 
worden ingezet. Dit is afhankelijk van het doel van burgerparticipatie. 

 

 

 

 

 

 

Transformatie heeft betrekking op het hele beleidsproces.  

UITDAGING: TRANSFORMATIE 



Geïnstitutionaliseerde            Burgerparticipatie 

Wet-en 
regelgeving 

Verantwoord 

Toegankelijk 

Zorgvuldig 

Rechtmatig 



Educatieve informatievoorziening 

Doel: iedereen in staat gesteld tot volwaardige participatie   

Methode: vertalen complexe beleidsinformatie naar opties, dillema’s en keuzes. 

Criteria: context, samenhang, volledig, juist, tijdig, begrijpelijk. 

Waarde: gelijkwaardigheid participatie (verkleinen kloof hoog en laag opgeleid). 



Rechtmatige burgerparticipatie 
  Niet strijdig met grondwet en algemeen belang; 

     Niet strijdig met wet- en regelgeving; 

     Verantwoord, toegankelijk en zorgvuldig. 

 

Toelichting 

Burgerparticipatie is een grondplicht van de overheid, geen 
grondrecht van de burger (anders kan de overheid haar werk 
niet meer behoorlijk doen).   

 



Verantwoorde burgerparticipatie 

    Strategische agenda burgerparticipatie (waarom wel/niet?); 

  Verplicht participatiebeleid (hoe, wie, wat, waarom); 

  Rol, controle en bevoegdheden volksvertegenwoordiging. 

 

 

Toelichting  
In een strategische agenda burgerparticipatie onderbouwen overheden 
per maatschappelijke opgave waarom wel/niet voor burgerparticipatie 
is gekozen en wat de insteek en beleidsruimte is per thema/onderwerp.  



Toegankelijke burgerparticipatie 

 Kennisgevingsplicht (omgevingswet)  
     Digitale en fysieke toegankelijkheid 
   Toegankelijke en begrijpelijke beleidsinformatie 
 

 

 

Toelichting 

Onder toegankelijkheid valt ook dat burgers deelgenoot worden gemaakt van 

maatschappelijke opgaven, opties, dillema’s en keuzes. 
 



Zorgvuldige burgerparticipatie 

    Onderzoeksplicht (omgevingswet) 
   Motivatieplicht (omgevingswet) 
  Evaluatieplicht (omgevingswet) 
   Publicatieplicht (omgevingswet) 
  Motivatie representativiteit uitkomsten 
 
Toelichting 

Noodzaak kwaliteitskader onderzoek, motivatie, evaluatie en openbaarheid 

in het kader van burgerparticipatie (anders te vrijblijvend).  



Samenvatting 
• Visie: de burger centraal in de participatiesamenleving 

• Missie: emancipatie, kansengelijkheid en democratie 

• Co-participatie: overheidsparticipatie en beleidsparticipatie 

• Duurzame participatie: van klimaatplannen naar levensplannen 

• Uitdaging: maatschappelijke transformatie 

• Beginselen: rechtmatig, verantwoord, toegankelijk, zorgvuldig 

• Rechtmatig: niet strijdig met grondwet, algemeen belang en wet- en regelgeving.  

• Verantwoord: strategische agenda, participatiebeleid, volksvertegenwoordiging.   

• Toegankelijk: kennisgeving, fysiek en digitaal, toegankelijke beleidsinformatie. 

• Zorgvuldig: onderzoeksplicht, motivatieplicht, evaluatieplicht, publicatieplicht. 

 

 

 



Valkuilen 
• Algemeen belang wordt geschaad (vrijblijvend, weinig toegevoegde waarde, ineffectief) 

• Legitieme belangen van groepen burgers worden vergeten of geschaad 

• Voortrekken belangen groepen (mondige) burgers ten koste van legitieme belangen 
andere (mindere mondige) burgers 

• Burgers die niet betrokken zijn, voelen zich niet of onvoldoende vertegenwoordigd door 
burgers die wel betrokken zijn.  

• De uitkomsten van burgerparticipatie bieden weinig toegevoegde waarde ten opzichte 
van de bestaande beleidslijn 

• Onderschatting van problemen, weerstand en alternatieven. 

• Onvoldoende onderzoek naar probleemvisies en voorstellen van burgers. 

• Onvoldoende argumentatie waarom een probleemvisie of voorstel wel/niet legitiem is.  

• Onvoldoende motivatie/onderbouwing van keuzes. 

• Onvoldoende creatief op zoek gaan naar alternatieven om een probleem aan te pakken.   

 



Verantwoordelijkheid overheid 

• Het is de algemene verantwoordelijkheid van de overheid het algemeen 
belang en de belangen van diverse groepen in de samenleving zorgvuldig te 
wegen en de effecten van keuzes die algemene en specifieke belangen 
raken zorgvuldig te motiveren.  

• Vertaald naar burgerparticipatie betekent dit dat de overheid de taak heeft 
de democratische kwaliteit en legitimiteit van het proces te bewaken.  

 
Voorbeeld: als de overheid alleen ouders en kinderen tegemoet komt bij het 
bouwen van een speeltuin en de belangen van ouderen die overlast daarvan 
hebben veronachtzaamt, dan is er sprake van een democratisch gebrek. Een 
dergelijk democratisch gebrek hoeft niet noodzakelijkerwijs opgelost worden 
door ‘dan maar geen speeltuin te bouwen’, maar behoeft tenminste 
zorgvuldige afweging van mogelijkheden en alternatieven om in de belangen 
van ouderen te voorzien zodat dit democratisch gebrek wordt gemitigeerd.    



Keuzes in burgerparticipatie 
Keuze Toelichting 

Keuze 
beleids-
vraagstuk 

Burgerparticipatie is met name geschikt voor die beleidsvraagstukken waar er ruimte is om in 
samenspraak met burgers problemen te verkennen, doelen te formuleren (wat willen we 
bereiken) en opties te verkennen om doelen te realiseren en/of afspraken te maken over de 
manier waarop de uitvoering georganiseerd wordt.  Het veronderstelt dat er verschillende 
visies zijn op maatschappelijke problemen en manieren om die op te lossen.  

Doel  Vroeg stadium beleidsproces: Verkennen problemen, doelen, opties. Vertalling naar beleid, 
plan, uitvoering. 
Laat stadium beleidsproces: Toetsing plannen en evaluatie van de uitvoering. Toetsing en 
evaluatie heeft tot doel plannen en uitvoering te verbeteren. 

Methode Is afhankelijk van het doel van burgerparticipatie. Er zijn beproefde en nieuwe methoden.  

Beginselen 
toepassen 

Denk van te voren na over waarborgen voor rechtmatige, verantwoorde, toegankelijke en 
zorgvuldige burgerparticipatie. De overheid blijft verantwoordelijk voor het algemeen belang.   

Creativiteit Burgerparticipatie is niet de burger stelt voor en de overheid zegt “ja” of “nee”. 
Burgerparticipatie is een creatieve zoektocht, een proces waarbij visies van burgers op 
problemen en oplossingen op basis van dialoog, onderzoek en motivatie worden vertaald naar 
plannen en keuzemogelijkheden die door burgers zelf ook als effectief worden gezien of in 
ieder geval worden begrepen ondanks dat men het liever niet wil.    



Dialoogmethode:  
“we moeten het plan goed kunnen uitleggen” 
• Iedereen participeert op gelijkwaardige basis; 

• Iedere visie of idee verdient een plek en een gemotiveerd antwoord; 

• De motivatie is neutraal en wordt goed onderbouwd met voor 
iedereen begrijpelijke feiten/bewijzen en argumenten.  

• Met name controversiële keuzes behoeven een deugdelijke 
argumentatie.  

• Alleen de kracht van het betere argument telt.  

• De uitkomst van een dialoog is een plan of oplossing die ieder redelijk 
mens die het terug leest, kan volgen en begrijpen.  

 



Keuzes in burgerparticipatie (‘ladder’) 

Willen we informeren? 

Willen we evalueren? 

Willen we een plan toetsen?  

Willen we advies van burgers over opties? 

Willen we burgers laten beslissen over opties in een plan? 

Willen we ideeën ophalen voor alternatieve oplossingen?  

Willen we ruimte geven en eigen initiatief steunen (overheidsparticipatie)? 

Willen we problemen verkennen? 

Willen we samen de doelen verkennen? 

Willen we mogelijke oplossingen verkennen en transformeren in een plan? 

Willen we een visie op maatschappelijke opgaven en de toekomst ontwikkelen?  



Belangenafweging vooraf 
  Waarom kiezen we wel of juist niet burgerparticipatie? 

  Wie zullen we betrekken en waarom? 

  Hoe borgen we dat uitkomsten representatief zijn (belangen)? 

        In welke fase van het beleidsproces met welk doel? 

  Hoe groot is de beleidsruimte (klein doel, groot doel, vrijheden)?  

  Welke participatiemethode kiezen we (participatieladder)? 

  Hoe organiseren we het proces? 

 



Belangenafweging achteraf 
 Algemeen belang (voor alle burgers)? 

  Diverse belangen (groepen) burgers?  

  Diverse belangen (groepen) direct en indirect belanghebbenden? 

  Economische, technologische en juridische factoren? 

  Transformatie van algemeen naar gemeenschappelijk belang?   

 

Burgers centraal in belangenafweging 
  

 



Dialoog, moderatie en transformatie 

1.  Vraagstellingen 

2.  Probleemstellingen  

3.  Doelstellingen burgers 

Ruimte 

Doel  

 

1. Verkennen problemen en wensen 

2. Aanpassen ruimte en richting  

3. Onderzoeken van alternatieven 

4. Vertalen naar plannen en opties 

 

 Dialoog 

 

1. Motivatieplicht 

2. Terugkoppeling en toetsing 

3. Evaluatie en besluitvorming 

 

 

Resultaten 
Rekenschap 

 



Zorgvuldig onderzoek in het algemeen belang 

Participatie 
en beleid 

Data 

Wetenschap  



CO-PARTICIPEREN 

 
KLOOF 

BURGERS 
OVERHEID 

 

CO-STIMULEREN 



Belangen burgers centraal in 
beleid van de overheid.  

 


