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Participatie is afgeleid van de Latijnse woorden 

pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer je  

participeert neem je deel aan iets; aan het 

geheel. Dat is precies wat we voor ogen  

hebben met de Blauwe Aanpak Participatie; 

samen met inwoners, grondeigenaren,  

bedrijven, maatschappelijke organisaties,  

kennisinstellingen en medeoverheden deel- 

nemen aan het geheel en gezamenlijk de  

verantwoordelijkheid nemen voor de maat-

schappelijke opgaven die voor ons liggen.  

Klimaatverandering, de landbouwtransitie,  

de energietransitie, de circulaire economie,  

de natuuropgave en de woningbouwopgave. 

Al deze opgaven raken aan de duurzame  

ruimtelijke ontwikkeling van water in beleids-

processen en in gebiedsprocessen. De ene 

keer zijn wij participant en een andere keer 

organiseren wij participatie voor, door en  

met publieke en private partners.  

Niet voor niets is ‘Partnerschap als watermerk’ 

één van de leidende principes bij de ontwik-

keling en de doorwerking van onze Blauwe 

Omgevingsvisie 2050. Maar altijd in nauwe 

samenhang met het vasthouden en schoon-

houden van gebiedseigen water en met het 

watersysteem als basis bij de ruimtelijke  

ontwikkeling boven en onder de grond. 

Daarom kozen we voor een Blauwe Aanpak 

Participatie; we willen namelijk ook echt  

dat het ‘water’ er iets van merkt.  

Zoals u weet nodigen wij daar waar het kan 

zoveel mogelijk mensen uit om aan de voor-

kant van beleidsprocessen en gebiedsproces-

sen een bijdrage te leveren. We kijken daarbij 

kritisch naar hoe we de participatiegraad  

kunnen verhogen door de diversiteit van  

deelnemers te vergroten. Daar hoort ook bij 

dat we duidelijk zijn over de verwachtingen, 

immers niet alles kan overal. Tegelijkertijd  

zijn wij adaptief en staan wij altijd open voor 

goede initiatieven vanuit de samenleving  

van jong tot oud. 

Op deze manier hopen we dat participatie een 

bijdrage levert aan zowel de democratisering 

als aan de vermaatschappelijking van water-

vraagstukken en de opgaven die voor ons  

liggen. Want aan water werken dat kúnnen  

en wíllen we niet alleen. 

Dank aan iedereen die aan de totstandkoming 

van deze Blauwe Aanpak Participatie een bij-

drage heeft geleverd. Ik heb er alle vertrouwen 

in en zie uit naar het collectief leerproces dat 

wij als samenleving de komende jaren met 

elkaar aangaan. Niet omdat het moet…..

Marijn Ornstein

Met gepaste trots maak ik u graag deelgenoot van ons participatiebeleid.  

Niet alleen omdat het moet vanwege de komst van de Omgevingswet,  

maar vooral ook omdat we het graag willen.

Woord vooraf
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Aanleiding

In onze huidige manier van werken betrekken 

we onze omgeving in toenemende mate bij 

het maken, vaststellen en uitvoeren van onze 

(project)plannen. Daar hoort het goed onder-

houden van relaties onlosmakelijk bij.  

Bij bijvoorbeeld beheer, planadvies en 

accountmanagement laten we zien dat wij  

al veel aan participatie doen in de praktijk.

Deze open en samenwerkingsgerichte hou-

ding hebben wij vastgelegd in onze Blauwe 

Omgevingsvisie 2050 (BOVI 2050 als één  

van de drie waterprincipes). Deze maken de 

integrale en duurzame benadering van water 

toepasbaar voor ons als waterschap én voor 

onze publieke en private partners. 

 

Partnerschap hebben wij daarom vertaald naar 

onze visie op participatie. Door in gesprek te 

blijven met onze omgeving dragen we geza-

menlijk positief bij aan de ruimtelijke kwaliteit 

van onze leefomgeving en brengen we de 

ambities van de BOVI 2050 dichterbij.

Participatie is ook een belangrijke pijler van  

de Omgevingswet, waardoor het belang van 

participatie toe neemt. Bij tal van initiatieven 

moeten we het participatieproces conform de 

motiveringsplicht verantwoorden. Daarnaast 

zijn overheden verplicht om een participatie-

beleid te hebben en daaraan uitvoering te 

geven. 

Het participatiebeleid van Waterschap Vallei 

en Veluwe is verwoord in de Blauwe Aanpak 

Participatie (BAP). Hierin staat vanuit welke 

filosofie wij naar participatie kijken en hoe we 

daaraan in de praktijk inhoud en vorm geven. 

Het toepassen van deze filosofie in al ons  

handelen is een gezamenlijk, doorlopend  

ontwikkelproces. 

Wat is nieuw?

•  Beginsel van één overheid in de context van de grootste wetwijziging  
in de Nederlandse geschiedenis: de Omgevingswet.

•  Alle overheden moeten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet  
een vastgesteld participatiebeleid hebben.

•  Voor alle overheden wordt dezelfde beleidscyclus gelijkgesteld onder het regime  
van de Omgevingswet. Participatie maakt daarvan integraal onderdeel uit.

•  Alle publieke partners hebben een motiveringsplicht voor participatie.

•  Alle private partners zijn zelf verantwoordelijk voor de participatie rond  
hun eigen initiatief.

•  Wij zitten vroegtijdig aan tafel bij initiatieven  
in het ruimtelijk-economisch domein.

•  Wij maken andere partners medeverantwoordelijk voor onze doelen  
en andersom: we hebben elkaar nodig.

•  Participatie vraagt van ons nog meer omgevingssensitiviteit  
dan voorheen om alle belangen scherp in beeld te krijgen.

Opbouw van het beleid
Het participatiebeleid van Waterschap Vallei 

en Veluwe beschrijft onze participatie aanpak. 

Dit betreft niet alleen het instrumentarium  

dat de Omgevingswet voor alle overheden 

centraal stelt, maar betreft onze hele beleids-

cyclus. Het participatiebeleid bestaat op 

hoofdlijnen uit drie componenten: 

• onze visie en ambitie op participatie 

• uitgangspunten voor participatie 

• afwegingen voor participatie op maat.

Vanuit een positieve attitude en goede  

voorbeelden gaan we lerend verder.

We voelen de urgentie om de omgeving een stem en invloed te geven bij wat we 

bedenken en doen. De inbreng van de omgeving, zoals burgers en stakeholders, levert 

immers kansen op om tot betere resultaten te komen. Andersom participeren wij ook  

in initiatieven en processen van anderen.
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Onze visie en ambitie 
op participatie

VROEGTIJDIG BETREKKEN

Onder ‘vroegtijdig’ verstaan 

we een fase in het proces 

waarin nog veel opties open 

liggen. Ook kan dan nog 

inbreng worden geleverd 

voor het formuleren van 

de opgave.

In onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 is 

afgesproken dat wij met partners en inwoners 

werken aan een waardevolle leefomgeving: 

duurzaam en waterinclusief. Met participatie 

geven wij vorm aan het nieuwe waterdenken. 

Van inspraak naar beginspraak.

Onder participatie verstaan wij een weder-

kerig proces, waardoor via doelbewuste 

communicatie en directe interacties individuen, 

groepen en organisaties invloed hebben op 

en verantwoordelijkheden delen over collec-

tieve vraagstukken, beslissingen of diensten 

die hen aangaan (vrij naar Visser et al., 2019). 

Hieraan geven wij invulling door belang-

hebbenden (onze inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en andere 

overheden) in een vroegtijdig stadium te 

betrekken bij het besluitvormingsproces 

over een project of activiteit. Daarnaast stellen 

wij ons ontvankelijk en constructief op na een 

uitnodiging om mee te denken over ruimtelijke 

initiatieven van anderen.

We streven naar verbinding en naar nieuwe 

vormen van samenwerking. Dit past bij het 

principe van grensontkennend samenwerken. 

Met participatie maken wij niet alleen onze 

plannen en activiteiten uiteindelijk beter, 

maar ook die van anderen. Waaronder visies, 

programma’s, omgevingsplannen en ruimte-

lijke initiatieven. Zo verrijken we de plannen 

met inbreng (zoals belangen, alternatieve 

oplossingsrichtingen, kennis en kunde) met 

een duurzaam watersysteem als basis. 

Soms komt dit ook voor wanneer wij mee-

denken en co-creëren in processen die buiten 

ons beheersgebied vallen. Of, in processen 

die niet uitsluitend gebaseerd zijn op de uit-

voering van wettelijke taken. Immers, water 

is allang geen opzichzelfstaand onderwerp 

meer. Door onze ambitie uit te spreken, bij-

voorbeeld als een gedeelde visie, ontstaat 

gedeeld begrip voor onder meer oplossings-

richtingen en maatregelen. 

Voor ons is participatie geslaagd in 

de volgende situaties.

•  We hebben in het participatieproces 

1) aantoonbaar invulling gegeven aan de 

visie, ambitie, uitgangspunten en spelregels 

zoals geformuleerd in dit participatiebeleid, 

ofwel 2) ons aantoonbaar ingespannen om 

hierop te sturen in het participatieproces 

van anderen.

•  De uitkomst van het proces levert een 

zichtbare bijdrage aan de doelen van 

ons waterschap.

Wat is participatie niet?
Participatie is wezenlijk anders dan lobbyen, 

netwerken en professionele communicatie met 

onze partners of inwoners. Het is ook geen 

vervanging van de inspraakprocedure. 

Participatie, zoals in dit beleid bedoeld, is het 

proces dat daaraan vooraf gaat of dat na het 

besluit kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij de 

uitvoering van beleid. 

In onze visie staan de onderstaande 
waarden centraal
Samen verantwoordelijkheid nemen 

voor een gemeenschappelijke opgave

Wij nodigen anderen uit met ons mee te 

denken over onze opgave of er waar mogelijk 

aan bij te dragen. Een proces van wederkerig-

heid waarin we respectvol en met vertrouwen 

met elkaar omgaan: samen gaan we sneller én 

komen we verder.

De rijkdom van samenwerking benutten 

Door in gesprek te zijn, komen we gezamen-

lijk tot nieuwe oplossingen. Een andere blik, 

andere expertises, onvermoede koppelkansen. 

We sturen met participatie gericht op een 

rijkere uitkomst. En bieden ruimte aan maat-

schappelijk initiatief.

Waterinclusief werken

Met participatie voegen we de daad bij het 

woord wanneer we spreken over waterinclusief. 

De ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving 

is gebaat bij voldoende en schoon water. 

Nu en later. Dat is onze verantwoordelijkheid. 

Om deze maatschappelijke opgave te 

verwezenlijken, brengen we onze kennis en 

expertise daarom graag in wanneer wij samen-

werken met anderen. Ook dan zijn we open 

en duidelijk. Immers, niet alles kan overal.

 Investeren in relaties 

Wij zien participatie niet als een eenmalige 

interactie of transactie rond een specifiek 

project. Het is geen ‘kunstje’. We investeren 

hierdoor in veerkrachtige relaties voor de 

langere termijn rond ingewikkelde opgaven 

waarbij ook anderen nodig zijn. Vroegtijdig 

zicht hebben op de (regionale) investerings-

agenda’s van de partners in het gebied helpt 

om tot alternatieven te komen die recht doen 

aan hun belangen.

Draagvlak verdienen en 

eigenaarschap organiseren

Wij geloven dat de dialoog met de omgeving 

tot draagvlak leidt bij de omgeving. Hierbij 

vinden wij het belangrijk ook goed te ‘luisteren’ 

naar wat niet meteen hoorbaar is; meningen 

en gevoelens die niet worden uitgesproken. 

Draagvlak wil niet per se zeggen dat onze 

partners en inwoners het altijd eens moeten 

zijn met onze keuzes. Nogmaals, niet alles 

kan overal en dit leggen we ook helder uit. 

Immers, transparante participatie draagt bij 

aan het vertrouwen. Hiermee verdienen we 

draagvlak.

In dit participatiebeleid zetten wij uiteen hoe 

we onze participatie inrichten en inzetten.

Het belang van goede 

onderbouwing en uitleg-

baarheid van regels neemt 

toe, het waarom achter 

de regels. 

Soms kan een regel in beton 

gegoten; vaak gaat het 

gesprek over de interpretatie 

en bedoeling van regels en 

met welke oplossing of 

aanpak iets wél kan.

Participatie gaat wat mij 

betreft ook hier over, in 

dialoog op zoek naar 

de menselijke maat.

Peter Duteweert 
(beleidsadviseur planvorming)

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Een gevleugelde uitspraak, 

die aangeeft dat je meer bereikt als je samenwerkt. We komen vooral samen 

verder wanneer vroegtijdige en transparante afstemming plaatsvindt met 

tal van relevante belanghebbenden in onze omgeving.

PARTICIPATIE ALTERNATIEVEN GEDRAGEN BESLUIT

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet.



Rolbewust

Belangrijk blijft de rol van het waterschap  

als bevoegd gezag, waarvan het bestuur de 

individuele wensen en belangen versus het 

algemeen belang afweegt. Daarnaast varieert 

onze rol per opgave. Het ene moment zijn wij 

initiatiefnemer, het andere moment participant 

in het initiatief van anderen. Ook kan het zijn 

dat we mede-initiatiefnemer zijn. Gedurende 

langdurige en omvangrijke projecten kan onze 

rol in het planproces bovendien veranderen. 

Samen met onze omgevingspartners geven  

wij invulling aan het participatieproces en 

reflecteren we bewust op alle rolwisselingen. 

We geven duidelijkheid over rollen, binnen en 

buiten. Hiermee sturen we op verwachtingen 

en op vertrouwen; wie is verantwoordelijk voor 

de inhoud en wie voor het proces? Bij grote, 

complexe en/of (politiek)gevoelige opgaven 

laten we het proces indien gewenst begeleiden 

door een onafhankelijke partij. Samen met de 

belanghebbenden maken we op gezette tijden 

pas op de plaats om te onderzoeken hoe het 

proces loopt en zo nodig bij te sturen. Het is 

van belang om scherp te blijven op wederzijdse 

verwachtingen en hoe we onze rol invullen. 

We communiceren daarover duidelijk; zeker  

bij complexe meerjarige planprocessen 

(betrouwbaarheid, continuïteit). De start  

van ieder nieuw planstadium is een natuurlijk 

moment voor deze herijking en bijbehorende 

communicatie.

Maatwerk

Iedere opgave en ieder project is anders. 

Daarom is participatie altijd maatwerk. Om tot 

de juiste werkwijze te komen, ontwikkelen we 

een stappenplan. Dit helpt onszelf de berede-

neerde keuzes te maken. Tegelijkertijd zijn we 

hiermee voor de omgeving voorspelbaar en 

transparant over onze keuzes en werkwijze. 

We realiseren ons daarbij dat participatie 

inspanning, geld en tijd kost. Hiermee houden 

we rekening bij de inrichting van het participa-

tieproces. Daarbij hanteren we het proportio-

naliteitsbeginsel: inzet en investering moeten 

in logische verhouding staan tot de opgave. 

We hebben oog voor het voorkomen van  

‘participatiemoeheid’. Om niet te ‘overvragen’, 

benaderen we betrokkenen gericht, of in over-

leg met andere partijen, om te participeren.   

Flexibiliteit 

Maatwerk betekent ook flexibiliteit. Voor een 

goed proces vragen wij een flexibele grond-

houding van anderen en leven dat zelf ook 

voor. We willen een uitnodigende overheid 

zijn, waarbij hoort dat wij inspelen op initiatie-

ven. We koppelen kansen aan eigen beleids-

doelen. Dat betekent dat planning en budget-

ten niet altijd maatgevend zijn. Daar waar 

bedrijfsvoering het toelaat, volgen we het  

participatieproces zodat er ruimte is om  

kansen te benutten. Dit betekent bijvoor- 

beeld dat wij in de basis bereid zijn om de 

planning bij te stellen als dat nodig is voor  

het participatieproces en de uitkomsten.  

Of, dat financiële aanpassingen bespreek- 

baar zijn als kosten en baten in overeen- 

stemming zijn. Die afweging wordt gemaakt  

in het bestuur.

Durf de uitkomst open te laten

Wanneer we de kracht van participatie ten 

volle willen benutten, moeten we vertrouwen 

geven aan het proces. Dit betekent dat we de 

vaststaande opgave moeten loslaten, zonder 

de opgave uit het oog te verliezen. Dat vergt  

- bestuurlijke - moed, al bij aanvang van een 

project of activiteit. Een goede informatie- 

positie is noodzakelijk om het proces te  

kunnen volgen. Binnen de bestuurlijke  

afwegingsruimte scheppen wij op ambtelijk 

niveau kaders over kwaliteit en doorlooptijd. 

Ook wordt inbreng geleverd aan bijvoorbeeld 

de Omgevingstafels. Dit vergt per opgave  

en per planproces adaptief vermogen en  

een goede spelverdeling tussen bestuur  

en ambtenaren.

9

Onze omschreven visie en ambitie op partici-

patie leiden tot een samenwerking met onze 

omgevings- en ketenpartners, waarin wij als 

participant of als initiatiefnemer steeds sturen 

op vroegtijdige betrokkenheid en een goed 

8

Uitgangspunten  
voor participatie 

Rechtmatige, presterende,  
netwerkende en responsieve 
overheidsrol - NSOB/UvW,  
2018-2019.

Uitgangspunten Blauwe Aanpak Participatie

participatieproces. Aansluitend hierop zijn  

uitgangspunten en spelregels opgesteld die 

de basis vormen voor participatie in onze  

dagelijkse praktijk. 

PROGRAMMEREN                  K
O
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E
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                      OVERLATEN     
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Het is van belang dat wij ons bestuurlijk en ambtelijk in het algemeen bewust zijn van 

de verschillende arena’s waarbinnen participatie zich afspeelt en welke dilemma’s zich 

daarbij kunnen voordoen.
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De mate van participatie bepalen 

Er bestaan verschillende niveaus, die variëren 

van raadplegen tot het geheel uit handen 

geven van de organisatie en uitvoering aan 

anderen. Het participatieniveau zegt daarmee 

niet alleen iets over de eigen rol van de initia-

tiefnemer, maar ook over de rol die van ande-

ren wordt verwacht. Andersom is het ook van 

belang om na te denken over het participatie-

niveau en de intensiteit daarvan als wij partici-

peren in trajecten van anderen. Over het  

algemeen geldt: hoe groter de impact van 

een initiatief op de omgeving, hoe intensiever 

de participatie.

Van belang voor een goed proces zijn de 

samenhang tussen het participatieniveau  

in relatie tot de impact van de opgave, de 

daarmee overeenstemmende krachtenveld-

analyse en het daarop ingerichte verwachtin-

genmanagement. Zo valt bijvoorbeeld niet  

te onderhandelen over de hoogte van een  

primaire waterkering. Wel over de ruimtelijke 

inpassing van de ophoging. De (impact van 

de) opgave, rol, juridische en beleidskaders 

bepalen in belangrijke mate het niveau en  

de intensiteit van (onze) participatie. Ook  

budget, doorlooptijd en de beschikbaarheid 

van mensen en middelen zijn medebepalend. 

Bovendien kan de mate van participatie  

variëren gedurende het planproces, binnen 

dezelfde opgave.

Duidelijkheid over het (tussen)resultaat

Gedurende het hele proces borgen we de 

terugkoppeling van het (tussen)resultaat. 

Vanaf het begin presenteren we dilemma’s  

en belangentegenstellingen op heldere wijze.  

We informeren ook over vertraging, uitstel of 

wijziging van voornemens of plannen. We zijn 

duidelijk over de termijn waarop we helder-

heid kunnen bieden. Tijdens het hele partici-

patieproces koppelen we aan de participanten 

terug welke inbreng we hebben opgehaald en 

wat daarmee is gebeurd. Dit dwingt ons om 

het collectief geheugen te documenteren. 

Hiermee geven wij invulling aan de motive-

ringsplicht vanuit de Omgevingswet, wat  

bijdraagt aan continuïteit en vertrouwen. 

Bovendien stelt het ons in staat om de uit- 

komsten een plek te geven in de besluit- 

vorming. Bij de motivatie van ons besluit 

besteden wij aandacht aan de ingebrachte 

(tegen)argumenten. Als bepaalde inbreng 

geen plek krijgt, geven we dat duidelijk aan  

en motiveren we die beslissing. 

We doen wat we zeggen (en andersom) 

We zijn een geloofwaardige en betrouwbare 

gesprekspartner. We streven toezeggingen en 

beloftes na te komen. En als we bijvoorbeeld 

door voortschrijdend inzicht ergens toch op 

terug moeten komen, dan zijn we daar open 

en eerlijk over. 

Vroegtijdige betrokkenheid 

Als we belanghebbenden vroegtijdig betrek-

ken, is er nog veel ruimte om mee te denken. 

Er zijn dan immers nog veel keuzemogelijk- 

heden. De Omgevingswet ondersteunt dit via 

onder andere de verplichting - bij een project-

besluit - om voorgedragen alternatieve moge-

lijkheden te onderzoeken. Een verhoogde  

participatiegraad loont en verrijkt de uitkomst. 

Ook zelf willen wij daarom graag in een vroeg 

stadium meedenken in initiatieven van anderen. 

Tegelijkertijd betrekken wij ook bij onze eigen 

initiatieven partners en andere relevante 

belanghebbenden vroegtijdig bij de beleids-

vorming, besluitvorming en de uitvoering en 

het beheer bijvoorbeeld bij projecten. 

Daarnaast betrekken we elkaar intern in een 

vroeg stadium. Kennis en expertise benutten 

is onmisbaar voor een goede en werkbare  

uitkomst. Te denken valt aan het netwerk en 

de expertise van gebiedsbeheer. 

Een inclusieve en representatieve werkwijze

We waarderen het om betrokken te worden. 

Andersom waarderen we de inbreng van 

betrokkenen. We streven ernaar dat onze 

publieke en private gesprekspartners in de 

participatie een zo goed mogelijke afspiege-

ling zijn van de omgeving. Het doel is dat  

alle belangen echt een plek krijgen en toege-

voegde waarden zoveel mogelijk tot hun recht 

komen. Om een brede belangenafweging te 

kunnen maken, betrekken we belanghebben-

den actief en op verschillende manieren,  

passend bij hen en bij het vraagstuk. Wij zijn 

alert op de ‘stille belanghebbenden’, zodat  

partijen evenredig veel invloed hebben. 

Hierbij is van belang dat de informatie volle-

dig, tijdig en toegankelijk is, voor iedereen  

te begrijpen is en dat iedereen dezelfde  

informatiepositie heeft als het gaat om 

inhoud, proces en spelregels. Ongeacht het 

participatieniveau respecteren wij altijd onze 

gesprekspartners. Naar de inbreng en mening 

van inwoners luisteren we zeker even goed als 

naar die van medeoverheden, belangenorga-

nisaties en ondernemers. Dat doen we vanuit 

een open en oprechte houding. Dit betekent 

dat alle partijen gelijkwaardig zijn, maar niet 

gelijk. Per opgave kunnen de belangen van de 

verschillende partijen wel groter of kleiner zijn. 

Ook kan onder andere het participatieniveau 

verschillen. Het is niet ons vooropgezette doel 

dat iedereen het eens moet worden over de 

uitkomst. Wel dat er een transparant proces  

is doorlopen met een heldere dialoog.  

We communiceren vroegtijdig en zorgvuldig 

om belanghebbenden de kans te bieden te 

participeren. Van hen mag een constructieve 

bijdrage worden verwacht. 

Spelregels Blauwe Aanpak Participatie

Veel van wat volwassenen  

nu doen, daar ervaren wij  

de consequenties van, de 

voor- en de nadelen. 

Als jongeren kunnen mee- 

denken en samenwerken 

brengt dat sympathie. 

Daarnaast krijg je ook  

meer begrip voor elkaar.

Wilhelmine  
(voorzitter jeugdbestuur)

Jongeren zijn de toekomst  

van Nederland. Betrek ons  

bij belangrijke thema’s zoals 

klimaat en milieu. Daar hebben 

wij ideeën over. Ook weten  

we hoe we andere jongeren 

kunnen bereiken. Vertel welke 

invloed we kunnen uitoefenen, 

we houden van concreet,  

duidelijk en snel.

Meysam  
(jeugdbestuur) 

PARTICIPATIENIVEAU

Bij het inrichten van het participatie- 
proces wordt aangegeven wat de rol  
en het participatieniveau is van partici-
panten: a. raadplegen; b. adviseren;  
c. co-creëren; d. meebeslissen.  
Een uitwerking van de niveaus is  
opgenomen in bijlage 1.
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Om participatie werkend te krijgen, hanteren 

we een praktisch stappenplan. Hiermee is 

voor elke opgave een gericht participatieplan 

op maat te maken. Het stappenplan helpt bij 

het maken van afgewogen keuzes over de 

genoemde uitgangspunten en spelregels. 

Ook helpt het bij de praktische invulling  

van participatie. 

De eerste stap is het bepalen van onze rol.  

Op basis daarvan doorlopen we het stappen-

plan verder. Daarbij is het interne, bestuurlijke 

samenspel van belang. 

Bestuurlijke rol 
Het maken van afwegingen in het algemeen 

belang is een bestuurlijke verantwoordelijk-

heid. Participatie is met dit beleid een vast 

onderdeel van het politieke en bestuurlijke 

besluitvormingstraject. Dat vraagt om een 

open bestuurscultuur en een goed bestuurlijk-

ambtelijk samenspel. Het is daarom belangrijk 

dat het beleid en de uitvoering ervan bestuur-

lijk goed worden geborgd. Anders gesteld: 

waar gaat het algemeen bestuur over en waar 

gaat het dagelijks bestuur over? De Omgevings- 

wet stelt voor waterschappen een aantal eisen 

aan participatie bij de kerninstrumenten, zie 

hiervoor bijlage II. Als bevoegd gezag stelt 

het waterschap deze kerninstrumenten vast. 

Voor elk hiervan zijn dus al regels voor parti- 

cipatie vastgelegd. Die gaan over de kennis-

geving aan de voorkant en de motiverings-

plicht aan de achterkant. Zo is voor alle 

betrokkenen duidelijk hoe zij kunnen mee- 

denken en meedoen. Voor initiatieven die 

voor ons als waterschap niet als kerninstru-

ment zijn benoemd, gaan wij uit van de  

volgende rolverdeling.

Het algemeen bestuur heeft een kaderstellen-

de, besluitvormende en controlerende rol.  

De kaderstellende rol gaat in eerste instantie 

over het participatiebeleid vaststellen. 

Hiermee schept het de kaders voor de toepas-

sing van participatie als instrument voor onze 

taken en opgaven. Besluitvorming betreft de 

inzet van participatie rond projecten en activi-

teiten. Met de controlerende rol krijgt het 

algemeen bestuur van het dagelijks bestuur 

inzicht in de werking van het beleid en de  

toepassing van participatie in projecten en 

activiteiten. Het dagelijks bestuur is verant-

woordelijk voor de inhoud, het aangeven van 

de reikwijdte van participatie en voor het  

tussentijds verbinden van het participatie-  

en besluitvormingsproces. 

Moment /
planstadium Spelregels 

Voor We motiveren of en zo ja hoe wij belanghebbenden betrekken  
bij initiatieven.  
We motiveren of en zo ja hoe wij participeren.

We streven naar vroegtijdige betrokkenheid bij het initiatief/vraagstuk.

Voordat het participatietraject van start gaat, denken we na over welke  
rol wij zelf hebben/belanghebbenden krijgen: meebeslissen, co-creëren, 
adviseren, raadplegen, informeren. Waar passend bepalen we dit in 
samenspraak met belanghebbenden.

Tijdens Wij informeren belanghebbenden tijdig en volledig over het participatie-
proces. We informeren belanghebbenden ook wanneer het proces wijzigt. 
Als wij participeren in het traject van anderen geldt dat wij ook op deze 
wijze geïnformeerd willen worden en spreken dit af.

We zorgen voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces  
en leggen dit vast. Of: wij spreken af wat onze bijdrage is aan het  
participatieproces van anderen. Dat betekent dat duidelijk wordt  
vastgelegd om welk vraagstuk/initiatief het gaat, de doelstelling van  
participatie, wie belanghebbenden zijn, het participatieniveau, hoe wij 
belanghebbenden het beste kunnen bereiken/wat onze bijdrage is, 
(bestuurlijk- ambtelijke) rolverdeling en verantwoordelijkheden, wat  
er met inbreng wordt gedaan en hoe evaluatie plaatsvindt.

We informeren belanghebbenden gedurende het participatietraject 
regelmatig over wat er gebeurt met hun inbreng. We informeren hen ook 
over lang stilliggen, uitstel of wijziging van voornemens of plannen van 
het waterschap. Als wij participeren in het traject van anderen geldt ook 
dat wij op deze punten geïnformeerd willen worden en spreken dit af. 

We leveren extra inspanning om alle belanghebbenden actief  
te betrekken of sturen hierop in een traject van anderen.

Na We wegen de inbreng van belanghebbenden mee in de  
uiteindelijke beslissing en maken deze zichtbaar.

We motiveren ons besluit waarbij wij aandacht besteden aan  
de geleverde inbreng door betrokkenen. 
We vragen om inzicht wat er met onze inbreng is gedaan  
in de uiteindelijke beslissing.

We evalueren het participatieproces aan de hand  
van de vooraf gestelde doelen.

Momenten en bijbehorende spelregels in een participatietraject samengevat Afwegingen voor  
participatie op maat

Veel collega’s krijgen met de Blauwe Aanpak Participatie te maken:  

omgevingsmanagers, project- en programmamanagers, communicatieadviseurs,  

handhavers, vergunningverleners, beheerders, planadviseurs, directieleden  

en bestuurders. Elk vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Participatie is geen doel  

op zich. De vraag is hoe de 

omgeving kijkt naar vraag- 

stukken. We willen op zoek 

naar integrale oplossingen, 

niet met de ene oplossing  

een ander knelpunt creëren. 

De kunst is hoe we dat  

praktisch doen. Dat gaan  

we met elkaar ontdekken.

Marleen Dros  
(Beleidsmedewerker, ecoloog) 
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POLITIEKE ARENA
Hoe verhoudt onze 
volksvertegenwoordigende 
rol zich tot directe invloed van 
burgers in participatieprocessen?

BESTUURLIJKE ARENA
In hoeverre willen we 
participatieprocessen regisseren 
en durven we ook los te laten?

MAATSCHAPPELIJKE 
ARENA
Hebben we wel echte invloed 
of is het schijnparticipatie? Hoe 
verhouden concrete zorgen zich 
tot complex beleid?

AMBTELIJKE ARENA
Hoe verhoudt onze vakkennis zich 
tot ervaringskennis van burgers? 
Krijgen we als ambtenaar 
bestuurlijke rugdekking om de 
uitkomsten van participatie een 
plek te geven?

Vertegewoordiging 
versus directe invloed

Vakkennis 
versus ervaringskennis

Echte 
invloed
versus
schijn-

participatie
Regisseren

versus
loslaten

PARTICIPATIEARENA’S
De positie die je inneemt bepaalt in belangrijke mate hoe je naar participatie kijkt. We 
kunnen daarbij vier arena’s onderscheiden die elk eigen dilemma’s kennen op het gebied 
van participatie. We zijn ons steeds bewust van de arena waarin we zelf opereren en de 
schuring die tussen de verschillende arena’s kan bestaan. Daarover voeren we onderling 
actief het gesprek.

Voor een overzicht in de gehele beleidscyclus 

bevat bijlage III een tabel met een voorbeeld-

lijst van (kern)instrumenten waarbij participatie 

speelt. Daarbij is de rolduiding tussen het 

algemeen bestuur en dagelijks bestuur 

weergegeven. 

Kort samengevat: het algemeen bestuur 

gaat over de ontwikkeling, het dagelijks 

bestuur over de uitvoering. Dit betekent dat 

de besluitvormende rol van het algemeen 

bestuur op een hoger abstractieniveau wordt 

ingevuld. 

Bestuurlijk samenspel 
Wij onderscheiden drie soorten projecten 

en activiteiten1, elk met een ander bestuurlijk 

samenspel.

Projecten en activiteiten met een geringe 

tot matige impact, die passen binnen de 

BOVI/BOP en de beleidsbegroting.

In dit geval mandateert het algemeen bestuur 

het dagelijks bestuur om uitvoering te (laten) 

geven conform voorliggend participatie-

beleid. Het dagelijks bestuur stuurt op 

uitvoering en bijsturing waar nodig. 

Het algemeen bestuur wordt hierover niet 

op projectniveau geïnformeerd, maar jaarlijks 

via het jaarverslag. 

Projecten en activiteiten die complexer 

zijn, door meervoudige domeinen, belang-

hebbenden of anderszins, met een hoge(re) 

mate van impact en die passen binnen de 

BOVI/BOP en de beleidsbegroting.

Hierbij geeft het algemeen bestuur middels 

het participatiebeleid generieke wensen en 

kaders mee aan het dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur wordt door het 

dagelijks bestuur geïnformeerd, zowel 

voorafgaand, tijdens als na afloop van 

projecten en activiteiten. 

Waar het waterschap leidend is, informeert 

het dagelijks bestuur het algemeen bestuur 

door een participatieparagraaf aan de project-

notitie toe te voegen bestemd voor het 

algemeen bestuur. Het algemeen bestuur 

neemt hiervan kennis. Daar waar het water-

schap participeert in een initiatief van een 

ander, is het dagelijks bestuur gemandateerd 

om te besluiten over deelname. Ook maakt 

het dagelijks bestuur dan afspraken over hoe 

het betrokken wil blijven, waarna het alge-

meen bestuur hierover wordt geïnformeerd. 

Op die manier kan het algemeen bestuur 

sturen op de uitkomst. Het dagelijks bestuur 

vertegenwoordigt het waterschap richting 

belanghebbenden of initiatiefnemers. 

Het algemeen bestuur kan tijdens interactie-

momenten met de omgeving (bijvoorbeeld 

tijdens inloopavonden en ontwerpateliers) de 

rol van toehoorder aannemen. Hiermee kan 

het haar betrokkenheid zichtbaar maken en 

een deel van de controlerende rol invullen. 

Projecten en gebiedsontwikkeling die qua 

aard en omvang vragen om cofinanciering 

van het waterschap, waarbij meerdere 

overheidsorganisaties (gemeenten, 

provincies, Rijk) participeren en waarbij 

de impact groot is.

Hierbij heeft het algemeen bestuur een zwaar-

dere rol en verantwoordelijkheid bij partici-

patie. Het algemeen bestuur geeft de kaders 

mee op het gebied van inhoudelijke scope, 

budget en de (mate van) eigen betrokkenheid. 

Het dagelijks bestuur stelt hiervoor een start-

notitie participatie op en biedt deze ter 

besluitvorming aan het algemeen bestuur aan. 

In de startnotitie worden het ambitieniveau en 

de werkwijze vastgelegd, alsook de rol van het 

algemeen bestuur gedurende het participatie-

proces. Het dagelijks bestuur is verantwoorde-

lijk voor de uitvoering. Bij deze initiatieven kan 

gedurende de looptijd de scope van het pro-

ject wijzigen. Bijvoorbeeld doordat de inhoud 

verandert en/of de dynamiek in de omgeving. 

Als de omstandigheden wijzigen, stuurt het 

dagelijks bestuur op rolduidelijkheid in het 

participatieproces en een herijking van de 

participatieaanpak. Deze wordt dan opnieuw 

ter goedkeuring aan het algemeen bestuur 

voorgelegd. Het algemeen bestuur vervult 

hier zodoende een controlerende rol op 

procesuitvoering en heeft de mogelijkheid 

tot bijsturing. 

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het 

waterschap richting belanghebbenden of 

initiatiefnemers. Het algemeen bestuur kan 

tijdens interactiemomenten met de omgeving 

de rol van toehoorder aannemen. Hiermee 

kan het haar betrokkenheid zichtbaar maken 

en het een deel van de controlerende rol 

invullen. 

Wij zien de toepassing van participatie in ons 

werk vooral ook als een proces waarvan wij 

willen leren. De ruimte die de Omgevingswet 

ons biedt, de complexiteit van de opgaven 

en de dynamiek van de omgeving vragen 

steeds om maatwerk. We willen leren van 

onze ervaringen en ook van de ervaring van 

anderen. Daarom organiseren wij een jaarlijkse 

leer- en ontwikkelcyclus, waarin we ook de rol 

van het algemeen bestuur betrekken. Hierbij is 

te denken aan een leermiddag (dagdeel) met 

bijvoorbeeld een casus, interactieve master-

class of excursie.

1  Deze projecten en 

activiteiten beslaan onze 

hele beleidscyclus en het 

instrumentarium dat de 

Omgevingswet voor alle 

overheden centraal stelt, 

tenzij uitgesloten in de nog 

vast te stellen participatie- 

en inspraakverordening.

Het algemeen bestuur hecht 

sterk aan samenwerken en 

verbinden. Participatie is 

het zoeken en vinden van 

balans tussen belangen. 

Daar leren wij van; ieder 

in zijn of haar eigen rol.

Luc Pennings 
(lid algemeen bestuur)
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Overheidsrol
De eerste vraag is: Wie is de initiatiefnemer, 

wij of een ander? Welke rol en sturing volgt 

hieruit voor ons?

Als wij initiatiefnemer zijn, dan organiseren wij 

zelf de participatie voor beleidsontwikkeling 

en beleidsuitvoering, zoals in het geval van 

gebiedsprojecten. Ligt het initiatief bij andere 

overheden of bij anderen? Dan bepalen we 

eerst of onze bijdrage meerwaarde creëert. 

Vanuit onze rol doorlopen we daarna een  

aantal stappen.

Inhoudelijke analyse 
Initiatiefnemer 

•  We vragen ons af of het gaat om nieuwe 

beleidsinstrumenten als onderdeel van de 

beleidscyclus of om projecten waarover  

we zelf regievoering hebben (zoals een  

dijkversterking).

•  Geldt een motiveringsplicht conform de 

Omgevingswet? Zo niet, dan overwegen wij 

of we meerwaarde zien in een participatie-

proces. Sommige initiatieven lenen zich niet 

voor participatie. Belangrijk is dat we parti- 

cipatie gericht inzetten, dat helder is wat we 

ermee beogen en dat duidelijk is wat dit 

vraagt van onszelf en belanghebbenden.  

Pas dan bedenken we de architectuur van 

het proces. Deze is afhankelijk van de schaal, 

aard, omvang en impact van het initiatief/ 

de opgave. 

•  Op basis hiervan ontwikkelen we een parti- 

cipatieproces. We informeren belangheb-

benden hierover tijdig en volledig.  

Waar passend komt het proces in samen-

spraak met belanghebbenden tot stand.  

Als paragraaf/onderdeel van bijvoorbeeld 

een projectplan of als participatienotitie bij 

uitgebreidere trajecten. De procesbeschrij-

ving bevat in ieder geval: het vraagstuk/ 

initiatief, de participatiedoelstelling, onze 

inhoudelijke bijdrage aan het vraagstuk,  

een omgevings- en stakeholderanalyse, het 

gewenste participatieniveau (bijvoorbeeld 

raadplegen, co-creëren), (bestuurlijk en 

ambtelijke) rolverdeling en verantwoordelijk-

heden, het participatieproces, een partici- 

patie- & communicatieplan waarin onder 

meer staat wat we met de inbreng doen  

en ten slotte de wijze van evalueren. 

Participant

Bij het ruimtelijk initiatief van derden parti- 

ciperen wij op verschillende manieren. 

Bijvoorbeeld via de intake- en omgevings- 

tafels. Daar wegen we het waterbelang en 

kunnen we samen doelen realiseren. 

Gemeenten voeren met casemanagers de 

regie bij omgevingstafels en de onderliggen-

de procedures. Ook kan het zijn dat wij een 

gezamenlijk participatieproces ondersteunen 

met ons gebiedsatelier. Op welke wijze en  

met welke intensiteit wij onze bijdrage leveren, 

is afhankelijk van de schaal, aard en omvang 

van het initiatief/de opgave.

Bij een initiatief van anderen geeft de initia-

tiefnemer waar mogelijk zo concreet mogelijk 

aan wat de vraag is aan het waterschap.  

Soms is dat nog niet duidelijk. Dan moeten  

de partijen samen onderzoeken wat de  

mogelijke bijdrage inhoudt. 

De eerste stap bij een initiatief van anderen is 

een inhoudelijke analyse, die wij beoordelen 

aan de hand van de BOVI en de BOP. 

Vervolgens bepalen we onze inzet en bijdrage 

aan de hand van een aantal vragen die grof-

weg in drie stappen zijn in te delen:

•  Een korte inhoudelijke pre-scan om de 

(meer)waarde te definiëren.

•  Een nadere inhoudelijke analyse van onze 

mogelijke bijdrage aan het vraagstuk.

•  Een beschrijving van de manier waarop  

wij invulling geven aan onze rol.

Dit alles bespreken wij met de initiatiefnemer. 

Ook intern maken wij hierover afspraken.  

Het resultaat vatten we kort samen en leggen 

we op eenduidige wijze vast. 

Het kan ook zijn dat gebruik wordt gemaakt 

van het ‘uitdaagrecht’, ook wel bekend als het 

‘Right to Challenge’. Het uitdaagrecht is een 

bijzondere vorm van betrokkenheid van  

inwoners en maatschappelijke partijen. Dit is 

opgenomen in de participatie- en inspraak- 

verordening. Het gaat om een specifieke vorm 

van participatie in de uitvoeringsfase en is een 

van de mogelijkheden om als inwoner invul-

ling te geven aan water(beheer). Het houdt  

in dat inwoners of lokale maatschappelijke 

partijen het waterschap verzoeken om de  

feitelijke uitvoering van een taak over te 

nemen als zij denken deze taak beter en  

goedkoper te kunnen uitvoeren. We maken 

afwegingen welke activiteiten zich hiervoor 

lenen en binnen welke kaders, waaronder  

de geldende aanbestedingsregels. 

Bevoegd gezag bij vergunningverlening

Nieuw onder de Omgevingswet is dat partici-

patie een aanvraagvereiste is bij een waterver-

gunning. Participatie is zodoende een middel 

om vroegtijdig inzicht te krijgen in de belangen 

van derden. Waar mogelijk stimuleren we een 

initiatiefnemer nog voor een vergunningaan-

vraag om belanghebbenden vroegtijdig te 

betrekken bij de plannen. De aanvraagvereiste 

houdt in dat de aanvrager aangeeft of er parti-

cipatie is georganiseerd en zo ja, op welke 

wijze, wat de uitkomsten waren en wat met  

de resultaten is gedaan. Zo kunnen we bij de 

vergunningverlening rekening houden met  

de verschillende belangen van de omgeving.  

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor 

het participatieproces. Wij zijn als waterschap 

verantwoordelijk voor de integrale belangen-

afweging.

Of het van tevoren bekend  

is wat er speelt of niet, als 

waterschap wil je weten  

wat er speelt in het gebied. 

Daar zijn we gewoon bij.

Jasper Timmer  
(Beleidsadviseur  
planvorming)

 
 

Het is een bewuste keuze  

om kansen te grijpen.

De participatieaanpak  

helpt daarbij.

Hilde Buitelaar  
(omgevingsmanager) 
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Deze Blauwe Aanpak Participatie is kaderscheppend. Van hieruit gaan we  

een inspanningsverplichting aan: we geven aantoonbaar invulling aan het beleid,  

in woord en daad. We geven onszelf de ruimte om daarin continu te leren.  

In onze eigen trajecten, maar ook samen met anderen zoals onze ketenpartners. 

Leren door doen

Dit beleid krijgt een uitwerking in onder- 

steuning, zoals interne handreikingen en 

afspraken. Een van de afspraken is dat wij  

de Blauwe Aanpak Participatie monitoren en 

evalueren. Op basis daarvan kunnen we het 

leren van onze ervaringen stimuleren. 

Zodoende optimaliseren wij de uitvoering van 

het beleid steeds werkendenwijs op basis van 

praktijkinzichten, onder het motto ‘participeren 

moet je leren door te doen’. Het beleid biedt 

een kader op basis van huidige inzichten. 

Wanneer evaluaties en praktijkervaringen 

daartoe aanleiding geven, passen we het 

beleid op die punten aan. In het jaarverslag 

blikken wij terug op de inzet van participatie in 

onze projecten, zowel inhoudelijk als proces-

matig (bestuurlijk, ambtelijk).

 

De enorme uitdagingen en 

ook hele mooie kansen die  

er komende jaren komen,  

vragen om nieuwe manieren 

van samenwerken en  

betrokkenheid.

Samen kan in vele vormen.  

Met dit beleid zetten we  

daarin een belangrijke stap  

en ben ik ervan overtuigd  

dat het de verbondenheid  

op de Veluwe en in de  

Valleien verder brengt.

Karl Blokland  
(secretaris-directeur) 

Om te kunnen werken volgens de visie,  

ambitie, uitgangspunten, spelregels en het 

stappenplan in dit beleid, hanteren wij voor 

onszelf criteria voor de wijze waarop wij parti-

cipatie intern organiseren. Belangrijke succes-

factoren daarbij zijn houding, gedrag, interne 

organisatie/ samenwerking en communicatie. 

De komende jaren zullen wij van onze Blauwe 

Aanpak Participatie leren, deze verbeteren, 

aanscherpen en gaandeweg de benodigde 

randvoorwaarden organiseren. Hierdoor  

verrijken we ons bestuurlijk en ambtelijk  

repertoire. Uiteindelijk maakt participatie  

ons werk nog relevanter. 
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Bijlagen

Bijlage I 
Participatieniveaus

De mate waarin de uitkomsten van het partici-

patieproces meewegen bij de besluitvorming, 

bepaalt het participatieniveau. We onder-

scheiden de onderstaande niveaus.

Raadplegen/meedenken
Betrokkenen worden gevraagd mee te  

denken en zijn daarmee gesprekspartners.  

De initiatiefnemer heeft de rol van organisator, 

coördinator, supporter en begeleider van  

participatieprocessen. Meningen, ervaringen 

en ideeën worden geïnventariseerd.  

De initiatiefnemer hoeft deze niet over te 

nemen, want de uitkomsten zijn niet bindend. 

De reacties van belanghebbenden worden  

wel meegenomen in het vervolgproces. 

Betrokkenen ontvangen een onderbouwde 

terugkoppeling van het besluit.

Adviseren/meepraten
De initiatiefnemer vraagt belanghebbenden 

om advies. De rol van de participant is  

adviseur. De uitkomsten worden gebruikt voor 

een verbeterde uitwerking van het initiatief. 

De initiatiefnemer bepaalt de agenda, maar 

betrokkenen kunnen problemen en oplossin-

gen aandragen. Deze ideeën spelen een  

volwaardige rol. De initiatiefnemer mag alleen 

van het advies afwijken als zij goed motiveert 

waarom. De betrokken partijen kunnen ook 

zelf met een voorstel komen. De participanten 

ontvangen een onderbouwde terugkoppeling 

van het besluit.

Co-creëren/meedoen
De initiatiefnemer werkt samen met belang-

hebbenden aan een gedeeld vraagstuk.  

De rol van de participant is samenwerkings-

partner. De uitkomsten worden gebruikt voor 

een gezamenlijke uitwerking van het initiatief. 

Bij deze vorm ontstaat dus gedeeld eigenaar-

schap: initiatiefnemer en participant bepalen 

samen de agenda en zoeken samen naar 

oplossingen. Participanten zijn daarmee 

medeverantwoordelijk voor het resultaat.  

Alle partijen verbinden zich aan deze oplos- 

singen in de besluitvorming, eventueel na 

toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaar-

den. De betrokkenen zitten zelf aan tafel om 

over uitgangspunten, een plan of ontwerp 

mee te denken. Belanghebbenden worden 

nauw betrokken en geïnformeerd over de plan- 

vorming en besluitvorming van het project.

Meebeslissen
De initiatiefnemer laat de ontwikkeling van en 

de besluitvorming (mede) over aan de belang-

hebbenden. Vooraf wordt beslisruimte bepaald, 

hierbinnen nemen belanghebbenden een 

besluit. Welk besluit wordt genomen, hangt 

bijvoorbeeld af van de meerderheidsvoorkeur 

waaraan dan vooraf eisen zijn gesteld.

Soms wordt ‘informeren’ ook gezien als parti-

cipatieniveau (meeweten). Betrokkenen worden 

geïnformeerd over het initiatief. Zij krijgen 

hiervoor de benodigde (basis)informatie om 

zich een correct beeld te vormen. Er is geen 

ruimte voor directe invloed. In feite gaat het 

hier om communicatie en niet om participatie 

zoals wij dat in dit beleid hanteren, omdat de 

directe interactie hier ontbreekt tussen initia-

tiefnemer en betrokkenen. 

Bijlage II 
Wettelijk instrumentarium  
Omgevingswet en vereisten participatie2

Kern- 
instrument 

WsVV als  
verantwoordelijk  
bevoegd gezag

Regels  
participatie

Toelichting

Programma Initiatiefnemer Motiverings- 
plicht

Bij het vaststellen van een programma door 
het algemeen bestuur van het waterschap 
wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuurs- 
organen bij de voorbereiding zijn betrokken, 
wat de resultaten daarvan zijn en hoe  
invulling gegeven is aan het eigen  
participatiebeleid.

Omgevingsbesluit (art. 10.8)

Project- 
besluit

Initiatiefnemer

Als een ander dan 
het bevoegd 
gezag initiatiefne-
mer is, kan het 
participatietraject 
wel een gezamen-
lijke actie zijn. Het 
bevoegd gezag en 
de initiatiefnemer 
bepalen samen de 
rolverdeling, waar-
bij het bevoegd 
gezag uiteindelijk 
beslist. Het 
bevoegd gezag 
geeft in de kennis-
geving participatie 
aan wat de rollen 
zijn van het 
bevoegd gezag  
en de initiatief- 
nemer.

Kennis- 
geving

Het bevoegd gezag doet uiterlijk bij de start 
van de verkenning voor het projectbesluit 
een ‘kennisgeving participatie’. In de kennis-
geving van de wijze waarop burgers, bedrij-
ven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen zullen worden betrokken 
wordt in ieder geval aangegeven wie worden 
betrokken, waarover zij worden betrokken, 
wanneer zij worden betrokken, wat de rol is 
van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer 
en waar aanvullende informatie beschikbaar 
is. Bij het voornemen stelt het bevoegd 
gezag met het oog op de verkenning een 
ieder in de gelegenheid, binnen een door 
hem te stellen termijn, mogelijke oplossin-
gen voor de opgave aan te dragen.  
Het bevoegd gezag geeft daarbij uitgangs-
punten aan voor het redelijkerwijs in 
beschouwing nemen van die oplossingen.

Motiverings-
plicht

Zowel voor de voorkeursbeslissing als voor 
het projectbesluit geldt een motiverings-
plicht. Het bevoegd gezag geeft hierbij aan 
hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bestuursorganen bij de  
voorbereiding zijn betrokken en wat de  
resultaten zijn van de uitgevoerde verken-
ning, waarbij in ieder geval wordt ingegaan 
op de door derden voorgedragen mogelijke 
oplossingen en de daarover door deskundi-
gen uitgebrachte adviezen.

Omgevingswet (art. 5.47 lid 3 en 5.51) en 
Omgevingsbesluit (art. 5.3 en 5.5, lid 2)

Water- 
schaps- 
verordening

Initiatiefnemer Motiverings- 
plicht

Bij het vaststellen van de waterschaps- 
verordening wordt aangegeven hoe  
burgers, bedrijven, maatschappelijke  
organisaties en bestuursorganen bij de  
voorbereiding zijn betrokken en wat de  
resultaten daarvan zijn en hoe invulling  
gegeven is aan het eigen participatiebeleid.

Omgevingsbesluit artikel 10.3a

2  Tabel gebaseerd op: 

Participatie bij de  

instrumenten van de 

Omgevingswet - 

Informatiepunt 

Leefomgeving (iplo.nl)
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Bijlage III 
Voorbeeld instrumenten met rolduiding participatie  
o.b.v. wettelijk-/ bestuurlijk afwegingskader

Beleids- 
cyclus

(Kern)- 
instrumenten

Rol WsVV
Besluit- 

vormend
Bijzonderheden t.a.v. participatie

Ont- 
wikkelen

Omgevingsvisie  
(bijv. BOVI)

Initiatiefnemer ab De omgevingsvisie is een kerninstrument dat voor het waterschap niet verplicht is onder 
de Omgevingswet. Daarmee is er geen sprake van een motiveringsplicht, maar leggen 
wij onszelf een participatieverplichting op en richten het participatieproces in op basis 
van ons participatiebeleid.

Omgevingsvisie  
collega  
overheden

Participant d&h Wij participeren bij de omgevingsvisies van collega overheden. Wij maken daarbij 
onderscheid tussen grote en kleine gemeenten i.c.m. de grootte van onze opgave.  
Het betreft hier 37 gemeenten, 3 provincies, 6 omliggende waterschappen en het Rijk. 

Beleid  
(strategisch)

Initiatiefnemer/ 
participant

ab Wij richten het participatieproces in of dragen eraan bij op basis van  
ons participatiebeleid.

Door- 
werken

(Verplicht) Programma  
(bijv. BOP)

Initiatiefnemer ab Wij richten het participatieproces in op basis van ons participatiebeleid. Op basis van 
de Omgevingswet geldt een motiveringsplicht waarbij ook de verantwoording van de 
participatie bij de totstandkoming van de onverplichte Omgevingsvisie (BOVI) kan  
worden meegenomen. 

Participant d&h Als participant maken wij onderscheid tussen grote en kleine gemeenten i.c.m. de 
grootte van onze opgave. Het betreft hier 37 gemeenten, 3 provincies, 6 omliggende 
waterschappen en het Rijk (bijvoorbeeld bij de NOVI en de uitvoering ervan via 
Omgevingsagenda Oost).

Waterschaps- 
verordening

Initiatiefnemer d&h Wij richten het participatieproces in op basis van ons participatiebeleid.  
Op basis van de Omgevingswet geldt een motiveringsplicht.

Beleid (tactisch) Initiatiefnemer/
participatie- 
beleid

d&h Wij richten het participatieproces in op basis van ons participatiebeleid.

Peilbesluit Initiatiefnemer d&h Wij richten het participatieproces in op basis van ons participatiebeleid.

Omgevingsplannen  
collega overheden

Participant d&h Wij participeren bij de omgevingsplannen van alle gemeenten. 

Uit- 
voeren

Projectbesluit Initiatiefnemer d&h Op basis van de Omgevingswet geldt een verplichting tot kennisgeving participatie en 
een motiveringsplicht. Het dagelijks bestuur stelt het projectbesluit vast. Gedeputeerde 
Staten van de provincie geven hun goedkeuring aan het projectbesluit. 

Projecten Vergunning 
eigen dienst

Initiatiefnemer d&h Participatiebeleid van WsVV is zelfbindend en geldt dus bij eigen initiatieven.

Projecten/ 
activiteiten

Participant ab/d&h Het participatie(proces) is afhankelijk van impact, risico’s, cofinanciering etc. Wij richten 
het participatieproces in op basis van ons participatiebeleid of sturen hierop wanneer 
wij participeren in het traject van anderen. 
Projecten en gebiedsontwikkeling die qua aard en omvang vragen om cofinanciering 
van het waterschap, waarbij meerdere overheidsorganisaties (gemeenten, provincies, 
Rijk) participeren en de impact groot is, zoals grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Initiatiefnemer/
participant

d&h Voor projecten en activiteiten die die complexer zijn, door meervoudige domeinen, 
belanghebbenden of anderszins, met een hoge(re) mate van impact, die passen binnen 
de BOVI/BOP en de P&C-cyclus. Bijv. bij gebiedsontwikkeling waar wij een regierol hebben. 

Voor projecten en activiteiten die passen binnen de BOVI/BOP en de P&C-cyclus,  
met een geringe tot matige impact.

Vergunning Bevoegd  
gezag

d&h Participatie is een aanvraagvereiste bij vergunningen. Voor het bevoegd gezag is  
participatie een middel om vroegtijdig inzicht te krijgen in de belangen van derden. 
Een initiatiefnemer geeft bij de aanvraag aan of er participatie is georganiseerd en  
zo ja, hoe er overleg is geweest met belanghebbenden en wat er met de resultaten  
van de participatie is gedaan.

Terug- 
koppelen

Monitoren en evaluatie Initiatiefnemer/ 
participant

ab/d&h Participatie is onderdeel van initiatieven en is daarmee onderdeel van project/ 
beleidsevaluatie. Op welk niveau is afhankelijk van het type initiatief.

Colofon 
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Vernieuwen met Water (Paul van Eijk, 2003), handreiking projectbesluit Omgevingswet (Unie van Waterschappen, 2020), 

diverse waterschappen/hoogheemraadschappen (o.a. Zuiderzeeland, Brabantse Delta, Schieland en Krimpenerwaard, 

Hollands Noorderkwartier, Rijn en IJssel, Rivierenland), diverse gemeenten (o.a. Amersfoort, de Bilt, Apeldoorn, Ede),  

provincie Gelderland, provincie Utrecht, Aan de Slag met de Omgevingswet, Van Gedachten Wisselen - Burgerparticipatie 

bij Gelderse projecten in de fysieke leefomgeving (Rekenkamer Oost-Nederland, 2017), Partnerschap als Watermerk 

(Radboud Universiteit, 2021), Aan de slag met de Omgevingswet, Aan de slag met participatie - handreiking  

(Berenschot, 2021), Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen (Vivian Visser, MSc. Dr. Jitske van Popering-
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