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Leeswijzer 

Dit onderzoeksplan start met een toelichting op het onderwerp van onderzoek. In 
hoofdstuk 2 staat de wijze waarop het onderzoek zal worden aangepakt centraal. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 
Burgerparticipatie is een actueel thema. De roep om burgers zo goed mogelijk bij 
politiek en besluitvorming te betrekken wordt steeds sterker. Zij kunnen op zeer 
uiteenlopende wijze betrokken worden bij provinciaal beleid. Zo is er bij diverse 
beleidsprogramma’s sprake van co-creatie, kunnen burgers soms meebeslissen of 
worden er inspraakavonden gehouden voor concrete projecten. Ook beoogt de 
aanstaande nieuwe Omgevingswet grotere betrokkenheid van burgers. 
 
Code Oranje 
Een voorbeeld waaruit blijkt dat burgerparticipatie een thema is dat leeft, is het initiatief 
‘Code oranje’. Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, 
raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers heeft recent dit initiatief 
gelanceerd voor verandering van de politieke democratie. "Geef burgers invloed en 
zeggenschap en betrek de kennis en kunde uit de samenleving", is daarin de oproep. 
Code Oranje verbindt bestaande initiatieven en netwerken, beïnvloedt de landelijke 
politiek, doet onderzoek, bevordert het experiment, is zichtbaar in de (sociale) media en 
ondersteunt gemeenten, organisaties en instituties bij hun eigen herontwerp. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft in een verkenning enkele argumenten voor 
het belang van burgerparticipatie aan. De Nederlandse bevolking is in vergelijking met 
vroeger aanzienlijk hoger opgeleid, weet dankzij de informatie- en 
communicatietechnologie meer en is daardoor mondiger geworden. De autoriteit van 
de overheid alleen is niet meer voldoende voor het creëren van een draagvlak voor 
beleid.1 
 
Omgevingswet 
In de toekomst blijft betrokkenheid van burgers naar verwachting een grote rol spelen. 
De nieuwe Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij de overheid 
om burgers te betrekken. Zij kunnen op zeer uiteenlopende wijze betrokken worden 

                                                           
1 Burgermacht op eigen kracht, SCP 2014 
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bij provinciaal beleid. Bij het nemen van beslissingen over ingrijpende projecten in de 
fysieke leefomgeving die van provinciaal belang zijn (projectbesluiten genoemd in de 
Omgevingswet), wordt burgerparticipatie een verplicht onderdeel van de 
besluitvormingsprocedure. 
 
Contact met PS 
Naast het feit dat de actualiteit van het thema burgerparticipatie aanleiding geeft tot 
onderzoek, bleek het thema ook op interesse van Provinciale Staten te kunnen rekenen. 
In fractiegesprekken die de Rekenkamer Oost-Nederland met partijen hield, bleek 
aandacht voor het thema burgerparticipatie breed gedragen. Vervolgens zijn er bij de 
start van het onderzoek voor de provincies Overijssel en Gelderland startbijeenkomsten 
geweest met PS om van gedachten te wisselen over de casusselectie.2 

1.2 Achtergrond 

Participatieladder 
Er zijn vele varianten waarmee burgerparticipatie inhoud gegeven kan worden. De 
Amerikaanse bestuurskundige Arnstein heeft al in 1969 een participatieladder 
ontwikkeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende niveaus van 
participatie. Zo kan een burger initiatiefnemer zijn, dan bevindt het participatieproces 
zich helemaal bovenaan de ladder. Meer beneden aan de ladder speelt de burger geen 
rol of wordt onder participatie verstaan dat de burger geïnformeerd wordt over een 
besluit(proces). Er zijn afhankelijk van de wens van, in dit geval, een provincie en de aard 
van een project diverse niveaus van participatie mogelijk. Figuur 1 geeft een uitwerking  
van de participatieladder weer waarbij ook de bijbehorende bestuursstijl is opgenomen. 

                                                           
2 In Overijssel waren bij de startbijeenkomst aanwezig: mw. Beukers-Maatje (PvdA), dhr. Ten Bolscher (SGP), dhr. Kerkhof (50+) en 
dhr. Wertheim (D66). Dhr. Schrijvers (CDA) heeft separaat input geleverd.  In Gelderland waren aanwezig: dhr. Vreugdenhil (CU), 
mw. Moulijn (PvdD), mw. Poortinga (PVV), dhr. Kusters (SP), mw. Lewe (SP), dhr. Komdeur (CDA) en  mw. van Milaan (D66). 
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Figuur 1: Verschillende treden van participatie met bijbehorende bestuursstijl 
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Beslissen: vooraf wordt beslisruimte 

bepaald, hierbinnen nemen 

belanghebbenden zelf een besluit. 

Ambtenaren hebben adviserende rol. 

Faciliterende stijl 

Meebeslissen: beleid komt gezamenlijk 

tot stand en het besluit wordt 

gezamenlijk genomen 

Samenwerkende stijl 

Coproduceren: beleid komt 

gezamenlijk tot stand, politiek verbindt 

zich aan resultaten. 

Delegerende stijl 

Adviseren: ideeën belanghebbenden 

spelen volwaardige rol. Politiek 

verbindt zich niet aan resultaten, maar 

kan hiervan alleen beargumenteerd 

afwijken. 

Participatieve stijl 

Raadplegen: belanghebbenden 

worden geconsulteerd, bestuur 

verbindt zich niet aan resultaat van de 

gesprekken. 

Consultatieve stijl 

Informeren: belanghebbenden worden 

uitsluitend geïnformeerd 

Open autoritaire stijl 

Geen rol Gesloten autoritaire stijl 

Bron: Ruimte voor Provinciaal beleid (2015), Het betrekken van burgers bij provinciaal beleid, Edwin de Jong 

en Mijke Boedeltje 

 
Naast de keuze die een provincie kan maken over welk type participatie gewenst is, is er 
vaak sprake van een wettelijke verplichting voor inspraak. Met inspraak wordt meestal 
gedoeld op het formele proces waarin belanghebbenden kunnen reageren op een 
beleidsvoornemen van overheden. Inspraak is een onderdeel van het bredere begrip 
participatie. In dit geval met juridische kaders.  
 
Spelregels burgerparticipatie Nationale Ombudsman 
De Nationale Ombudsman heeft in 2009 onderzoek gedaan naar burgerparticipatie en 
onderscheidt ook verschillende invalshoeken van participatie. In het rapport over 
burgerparticipatie bij gemeentebeleid definieert de Nationale Ombudsman dat 
participatie meer is dan alleen het formele aspect: ‘participatie betreft het geheel aan 
methoden om burgers bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Het gaat daarbij zowel 
om de consultatie op het moment dat er nog beleidsruimte is, als om het formele Awb-
traject’.3 De Nationale Ombudsman heeft in een participatiewijzer tien spelregels 

                                                           
3 Nationale  ombudsman (2009) , p5. 
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opgesteld om behoorlijk om te gaan met inbreng en inspraak van burgers.4 De spelregels 
zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
Code maatschappelijke participatie rijksoverheid 
Ook bij de rijksoverheid is burgerparticipatie een thema. Het Rijk heeft een code 
maatschappelijke participatie voor MIRT5 projecten. In deze code wordt 
burgerparticipatie omschreven als de deelname van burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties aan het beleid- en besluitvormingsproces, oftewel het 
planproces. De code bestaat uit drie hoofdelementen:  

1) De inbreng vanuit de maatschappij wordt gedurende het gehele planproces 
meegenomen. 

2) Maatschappelijke initiatieven worden met dezelfde zorg als 
overheidsinitiatieven behandeld. 

3) Participatie is transparant. 
Een succesvol participatietraject hangt volgens het rijk af van een aantal factoren; 
verantwoordelijke bestuurders die het enthousiast ondersteunen, ambtenaren die het 
proces vakkundig regisseren en het warm verwelkomen van de inbreng vanuit het 
publiek.6 

1.3 Provinciaal beleid 

1.3.1 Inspraakverordeningen 

Inspraakverordening en Algemene wet bestuursrecht 
Het formele deel van inspraak is door beide provincies geregeld via een 
inspraakverordening zoals vastgelegd in de provinciewet artikel 147. In lid 1 staat dat 
Provinciale Staten een verordening vaststellen waarin regels worden gesteld met 
betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding 
van provinciaal beleid worden betrokken. De in het eerste lid bedoelde inspraak wordt 
verleend door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voor 
zover in de verordening niet anders is bepaald. 
 
De inspraakprocedure is wettelijk vastgelegd in artikelen 3.11 tot en met 3.17 van de 
Awb. Er zijn onder meer kaders gesteld voor terinzagelegging van plannen, het indienen 
van zienswijzen, termijnen daarvoor, verslaglegging en de communicatie. 
 
Inspraakverordeningen dateren uit 2004 
De inspraakverordeningen van de provincies Gelderland en Overijssel dateren uit 20047. 
In de verordening van Gelderland wordt onder inspraak verstaan ‘een door het 
provinciebestuur georganiseerde gelegenheid tot het kenbaar maken van zienswijzen en 
het wisselen van gedachten over een provinciaal beleidsvoornemen’. De verordening 

                                                           
4 Nationale Ombudsman (2009) Participatiewijzer. 
5 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
6 Code maatschappelijke participatie bij MIRT projecten 
7 N.a.v. van de troonswisseling is de verordening van Gelderland aangepast, maar niet inhoudelijk gewijzigd. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&afdeling=3.4&g=2016-12-14&z=2016-12-14
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van Overijssel verstaat onder inspraak ‘het betrekken van ingezetenen en 
belanghebbenden bij de voorbereiding van provinciaal beleid’.  

1.3.2 Beleid van de provincie Gelderland 

Coalitieakkoorden 
In het coalitieakkoord Uitdagend Gelderland 2011-2015 signaleert de provincie een 
veranderende samenleving die vraagt om een veranderde houding van de provincie. Er 
wordt ingezet op samenwerking en meer ruimte bieden voor de samenleving. Burgers 
worden opgeroepen gebruik te maken van al hun democratische rechten zoals 
deelname aan verkiezingen, inspraakmogelijkheden, betrokkenheid bij Gelders debat en 
het organiseren van een burgerinitiatief. Met maatschappelijke organisaties voert de 
provincie een open dialoog, zo luidt het coalitieakkoord. Samenwerking met anderen is 
gewenst en noodzakelijk. Hoe die samenwerking gestalte krijgt, is afhankelijk van het 
onderwerp, de partners en de problematiek. 
 
Samenwerking is ook in het coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland 2015-2019 een 
thema. De provincie wil een beroep doen op de creativiteit die bij allen in de 
samenleving beschikbaar is. Die creativiteit zal aangewend worden om zich voordoende 
kansen te grijpen en uitdagingen aan te gaan. Centraal staat het formuleren van een 
gemeenschappelijk doel en ambitie. De rol van de overheid wordt hier in als die van 
partner omschreven. In het coalitieakkoord wordt daarnaast gesteld dat de coalitie zich 
realiseert ‘dat de provinciale overheid alleen samen met gemeenten, het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en mensen knelpunten kan oplossen en kansen kan 
grijpen’. Kortom, de ambitie is om in te zetten op een betrokken samenleving en 
participatie van burgers. 

1.3.3 Beleid van de provincie Overijssel 

Coalitieakkoorden 
In het Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011-2015 wordt in de paragraaf 
kwaliteit openbaar bestuur aangegeven dat er ingezet wordt op burgerparticipatie: 
‘inwoners van Overijssel nodigen we actief uit hun deskundigheid, ideeën en 
verwachtingen ten aanzien van opgaven die de leefomgeving van Overijsselaars direct 
raken en waarvoor de provincie aan de lat staat met ons te delen. Daarvoor zoeken we al 
dan niet samen met collega-overheden actief en eigentijds (inclusief social media) de 
dialoog met Overijsselaars. Deze burgerparticipatie moet met name aan de voorkant van 
activiteiten invulling krijgen; dat is het moment waarop de inbreng maximaal betekenis 
kan krijgen.’ 
 
Ook in het coalitieakkoord 2015-2019 ‘Overijssel werkt!’ wordt de nadruk gelegd op een 
interactieve en participatieve overheid die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en 
bedrijfsleven, een modern bestuur dat goed aangesloten is op de samenleving. Hier gaat 
de provincie actief mee aan de slag aan de hand van de Participatiecode. 
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Evaluatie participatieproces infrastructurele projecten 
In 2013 is door GS een evaluatie van het verloop van het participatieproces bij 
infrastructurele projecten uitgevoerd. In deze evaluatie  geeft de provincie Overijssel 
aan dat zij onder burgerparticipatie verstaat: 'het vroegtijdig betrekken van burgers en 
andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in openheid en op basis van 
gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en 
oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politiek besluit' 8 
Het algemene beeld lijkt positief en er worden een aantal leerpunten meegenomen 
waar in de toekomst nog extra aandacht aan zal worden besteed, bijvoorbeeld het 
scheppen van duidelijke verwachtingen. 
 
Participatiecode vastgesteld door PS 
In mei 2014 hebben Provinciale Staten een Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke 
Participatie (PS/2014/341) aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht 
om beginselen/voorwaarden voor een goed participatieproces vast te leggen in een 
code maatschappelijke participatie. Daarmee onderstrepen PS het belang van 
maatschappelijke participatie bij provinciale projecten en beleid. PS vragen om de keuze 
voor het niveau van participatie, de onderbouwing hiervan en het moment van 
participatie en de voortgang met betrekking tot participatie te formaliseren en te 
integreren in bestaande processen zodat communicatie hierover met PS vroegtijdig 
plaatsvindt. 
 
In februari 2015 nemen Provinciale Staten de Participatiecode Overijssel (PS/2014/1080) 
aan. In de participatiecode staat het belang van verbindingen aangaan en het 
samenwerken tussen samenleving en overheid beschreven. Deze participatiecode is een 
instrument voor participatie bij beeldbepalende projecten en beleid. De mate en vorm 
van participatie is afhankelijk van de rol van de provincie in de verschillende projecten. 
Om te bepalen welke vorm van participatie gewenst is, wordt in de participatiecode een 
participatieladder met verschillende niveaus van participatie uitgewerkt. 

1.4 Focus 

Burgerparticipatie is een dermate breed onderwerp dat er in het onderzoek gefocust 
moet worden. We kiezen er voor om het onderzoek te richten op burgerparticipatie bij 
besluitvorming over infrastructurele projecten. Hier zijn twee redenen voor. 
 
Ten eerste kiezen we voor infrastructurele projecten omdat het burgers rechtstreeks 
raakt. We kijken daarbij zowel naar de formeel juridische inspraak als de andere 
initiatieven die ondernomen zijn om burgers te betrekken bij de besluitvorming. 
 
Ten tweede de nieuwe Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden. In de nieuwe 
Omgevingswet komt een nieuw instrument om o.a. infrastructurele projecten mogelijk 
te maken. Dit nieuwe instrument is het projectbesluit. Het bevoegd gezag bereidt een 

                                                           
8 Evaluatie burgerparticipatie project N340/N48 en N377 
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projectbesluit voor met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de 
Algemene wet bestuursrecht. Bij een projectbesluit vindt eerst verplichte 
verkenningsfase plaats. In de verkenningsfase moeten burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties in een vroeg stadium worden betrokken bij een project. 
Door infrastructurele projecten te kiezen die in de toekomst mogelijk als projectbesluit 
beschouwd worden, kunnen er lessen getrokken worden voor de implementatie van de 
Omgevingswet door de provincies. 
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2 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk beschrijven we de opzet van ons onderzoek. Daarbij komen doel- en 
vraagstelling en onderzoeksmethodiek aan de orde. Ook geven we de planning van het 
onderzoek weer.  

2.1 Doel- en vraagstelling 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om: 
 

 
 
De effectiviteit van een participatieproces hangt af van de mate waarin burgers worden 
betrokken, de zorgvuldigheid en transparantie van het proces en de kwaliteit van de 
communicatie. In het normenkader (paragraaf 2.2) werken we deze aspecten verder uit. 
 
Centrale vraag 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
 

 
 
 
  

Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland te ondersteunen in hun 
kaderstellende en controlerende rol door inzicht te geven in de wijze waarop de 
provincies burgerparticipatie inzetten bij infrastructurele projecten en in hoeverre 
het participatieproces effectief is. 
 

In hoeverre is de uitvoering van het proces van burgerparticipatie bij 
infrastructurele projecten effectief? 
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Onderzoeksvragen 
 
Provinciaal beleid voor burgerparticipatie 

1. Wat zijn de provinciale doelen voor burgerparticipatie bij besluitvorming over 
ingrepen in de fysieke leefomgeving, waaronder de aanleg of reconstructie van 
infrastructuur?  

2. Welke kaders en richtlijnen zijn er voor de vormgeving van burgerparticipatie bij 
deze projecten vastgesteld door de provincies? 
 

Burgerparticipatie in de praktijk aan de hand van enkele casussen 
3. Welke afwegingen zijn gemaakt over hoe burgers worden betrokken bij de 

besluitvorming over projecten? 
4. In welke fase(s) en in welke rol zijn burgers bij de projecten betrokken? 
5. Hoe is het proces van burgerparticipatie bij de projecten vormgegeven? 
6. Hoe is over het proces van participatie gecommuniceerd? 
7. Welke doelgroepen zijn er bij de burgerparticipatie betrokken en zijn er 

inspanningen om het bereik te vergroten? 
8. In hoeverre is de inbreng van betrokken burgers meegenomen in de besluitvorming 

over de projecten? 
9. Sluit de wijze waarop de provincies de inspraakprocessen hebben vormgegeven aan 

op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot burgerparticipatie? 
10. Welke mogelijkheden voor burgerparticipatie blijven onbenut? 
11. In hoeverre is het provinciale kader voor burgerparticipatie in de praktijk toegepast? 
12. In hoeverre is het participatieproces na afloop geëvalueerd? 

 

2.2 Normenkader 

Als toetsingskader wordt het volgende normenkader gehanteerd. De normen voor het 
bepalen van de effectiviteit van het participatieproces zijn grotendeels ontleend aan de 
participatiewijzer van de Nationale Ombudsman. 
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Tabel 1: Normenkader 

Onderzoeks-
vraag 

norm 

1, 2 De doelen om burgers te betrekken bij de uitvoering van provinciale 

projecten zijn vastgelegd in provinciaal beleid. 

3 De provincie motiveert of en zo ja hoe burgers worden betrokken bij beleids- 

en besluitvorming. 

4 Er is, voordat het participatietraject van start gaat, bepaald welke rol de 

burger krijgt: meebeslissen, coproduceren, adviseren, raadplegen, 

informeren. 

5 Het participatieproces is door de provincie zorgvuldig vormgegeven. Dit 

betekent dat expliciet is gemaakt: 

• welk onderwerp ter discussie staat; 

• wie ze bij de besluitvorming betrekt; 

• op welke wijze ze het participatieproces inricht; 

• op welke wijze ze de burger het best kan bereiken. 

6 De burger is tijdig en volledig geïnformeerd over het onderwerp van 

participatie, hun rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt. 

6 Burgers worden gedurende het participatietraject regelmatig geïnformeerd 
over wat er gebeurt met hun inbreng. De inbreng van burgers wordt 
schriftelijk vastgelegd. De provincie informeert burgers ook over lang 
stilliggen, uitstel of wijziging van voornemens of plannen van de provincie  

7 Er is een extra inspanning gedaan om álle belanghebbenden actief te 

betrekken, dus ook degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf 

aanmelden. 

8 De provincie weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing. 

Bij de besluitvorming wordt in de motivering aandacht besteed aan de door 

burgers naar voren gebrachte (tegen)argumenten. 

9, 10 De provincie is op de hoogte van trends en maatschappelijke ontwikkelingen 

in relatie tot burgerparticipatie en speelt daar zo nodig op in. 

11 De burgerparticipatie is binnen de provinciale doelen en kaders vormgegeven 

Bron: Nationale Ombudsman (2009), participatiewijzer 

2.3 Onderzoeksmethodiek 

Methoden  
We voeren een casestudy uit naar twee projecten per provincie. We reconstrueren de 
besluitvorming in de betreffende cases en richten ons op de manier waarop door de 
provincies invulling is gegeven aan burgerparticipatie. We doen geen uitspraken over 
andere aspecten van de besluitvorming. 
 
Binnen de casestudy voeren we documentenanalyse uit en zullen interviews worden 
gehouden voor het verzamelen van informatie. We gaan naast vertegenwoordigers van 
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de provincies en experts ook met belanghebbenden in gesprek. Mogelijk wordt 
eveneens gebruik gemaakt van een enquête tool om informatie te verzamelen. 
 
Selectie Casussen 
Voor het selecteren van casussen zijn de volgende criteria gehanteerd:  

• De besluitvorming is recent afgerond. We willen ons een beeld vormen van hoe de 
input van burgers is meegewogen in de besluitvorming. Het participatieproces mag  
niet te lang geleden hebben plaatsgevonden i.v.m. het peilen van ervaringen van 
betrokkenen. 

• De projecten moeten gevolgen hebben voor burgers. 
• De besluitvorming over het project is ten tijde van de publicatie van het onderzoek 

niet meer onder de rechter. 
 
Deze selectie brengt ons vooralsnog tot de volgende casussen voor Overijssel en 
Gelderland. 
 
Tabel 2: Casussen Overijssel 

 N348 Raalte - Ommen N340/N48 Zwolle - Ommen 

Beschrijving Aanpassing weg Reconstructie en gedeeltelijk nieuw 
tracé 

Type besluit Plan in Hoofdlijnen 
(oktober 2013) 
Investeringsvoorstel 
(19 februari 2014) 

Inpassingsplan  
(12 juli 2012) 

Status Uitvoeringsfase Uitvoeringsfase 

Genoemd in 
startbijeenkomst met PS? 

Nee ja 

 
 
Tabel 3: Casussen Gelderland 

 N794 Heerderweg, Epe Overnachtingshaven Lobith 

Beschrijving Aanpassing weg, 
Bomenkap 

Meer ligplaatsen voor binnenvaart 
door nieuwe haven 

Type besluit Verkeersbesluit 
(09 februari 2017) 

Inpassingsplan  
(29 juni 2016) 

Status Uitvoeringsfase Uitspraak RvS verwacht begin 2017 

Genoemd in 
startbijeenkomst met PS? 

ja ja 
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Inzet experts 
Voor het onderzoek zetten we experts in die reflecteren op de bevindingen. De keuze 
voor experts die we willen betrekken is nog niet gemaakt. 

2.4 Planning 

Ons onderzoek kent een aantal vaste stappen.9 De globale planning van deze stappen 
voor het onderzoek naar burgerparticipatie vindt u in tabel 4.  
 
Tabel 4: Globale planning onderzoek Burgerparticipatie van burgers  

 Planning 

Oriëntatie, vooronderzoek en onderzoeksplan Januari-februari 

Informatieverzameling Februari-april 

Rapportage Mei 

Afronding Juli 

 
 

Voor het realiseren van deze planning zijn wij afhankelijk van de tijdige aanlevering van 
materiaal door de provincie. 

2.5 Slotopmerkingen 

• Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis van een globale verkenning van het 
onderwerp. Op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de aanpak 
gedurende het onderzoek worden bijgesteld. Als deze bijstelling naar ons oordeel 
tot majeure aanpassingen van de opzet leidt, zal dit door ons worden 
gecommuniceerd. 

• De Rekenkamer deelt aan PS en GS alle opmerkingen en bedenkingen mee die wij 
naar aanleiding van onze bevindingen van belang achten. Ook als dit niet expliciet 
onderdeel is van de onderzoeksopzet. 

• Voor de uitvoering van het onderzoek is de Rekenkamer bevoegd alle documenten 
van het provinciebestuur op te vragen en mee te nemen in het onderzoek. Het 
provinciebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de Rekenkamer ter 
vervulling van haar taak nodig acht.10 

  

                                                           
9 Zie het volledige onderzoeksprotocol op onze website www.rekenkameroost.nl 
10 Artikel 184 Provinciewet. 

http://www.rekenkameroost.nl/
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Bijlage 1: Bronnen 

Oriënterend gesprek provincie Overijssel 
• Jaap Wesselink, Henk Vegter 

 
Oriënterend gesprek provincie Gelderland 

• Michiel Koetsier, Anita van Evert, Jaap van der Weyden. 
 
Documenten provincie Overijssel 

• Provincie Overijssel, Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011-2015 
• Provincie Overijssel, Coalitieakkoord 2015-2019 ‘Overijssel werkt! 
• Provincie Overijssel, Evaluatieonderzoek gebiedsontwikkeling luchthaven Twente 

e.o. (PS/2014/185) 
• Provincie Overijssel, Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie 

(PS/2014/341) 
• Provincie Overijssel, Inspraakverordening Overijssel (PS/2004/1091) 
• Provincie Overijssel, Participatiecode Overijssel (PS/2014/1080) 

 
Documenten provincie Gelderland 

• Provincie Gelderland, Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland 2011-2015 
• Provincie Gelderland, Coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland 2015-2019 
• Provincie Gelderland, Inspraakverordening Gelderland (PS/2005/630) 

 
Overige rapporten  

• Nationale Ombudsman (2009). Participatiewijzer, Tien spelregels voor behoorlijk 
omgaan met inbreng en inspraak van burgers. 

• Nationale Ombudsman (2009). ‘We gooien het de inspraak in’, Een onderzoek naar 
de uitgangspunten van behoorlijke burgerparticipatie. 

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2014), Code maatschappelijke participatie 
bij MIRT projecten. 

 
Geraadpleegde websites 
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/omgevingswet/instrumenten/k
erninstrumenten/projectbesluit/, 6 februari 2017  

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/omgevingswet/instrumenten/kerninstrumenten/projectbesluit/
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/omgevingswet/instrumenten/kerninstrumenten/projectbesluit/
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Bijlage 2: Spelregels Nationale 
Ombudsman 

Participatiewijzer: Tien spelregels voor behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak 
van burgers 
1. De gemeente motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij beleids- en 

besluitvorming. Criteria daarbij zijn: heeft het invloed op de leefomgeving en is er 

ruimte voor participatie. Deze motivering maakt de gemeente desgevraagd kenbaar. 

2. De gemeente maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke 

besluitvormingstraject. 

3. De gemeente gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid participatie te 

beperken vanwege het algemeen belang. Kiest de gemeente er toch voor 

burgerparticipatie te beperken dan moet ze deze keuze motiveren. 

4. De gemeente bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de 

burger krijgt: 

a. meebeslissen; 

b. coproduceren; 

c. adviseren; 

d. raadplegen; 

e. informeren. 

5. De gemeente zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces. Dit 

betekent dat de gemeente expliciet maakt: 

a. welk onderwerp ter discussie staat; 

b. wie ze bij de beleids/besluitvorming betrekt, dus wie de belanghebbenden 

zijn; 

c. op welke wijze ze het participatieproces inricht, zo mogelijk in overleg met 

de belanghebbenden; 

d. op welke wijze ze de burger het best kan bereiken, bijvoorbeeld per brief, 

via de media of huisbezoek. Voor welke wijze ze kiest is mede afhankelijk 

van de rol die de burger heeft gekregen in het participatieproces. 
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6. De gemeente is oprecht geïnteresseerd in hetgeen burgers naar voren brengen en 

laat dat merken in woord en daad. Van burgers mag een constructieve bijdrage 

worden verwacht. 

7. De gemeente weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en 

maakt dat zichtbaar. 

8. De gemeente levert extra inspanning om álle belanghebbenden actief te betrekken, 

dus ook degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden. 

9. De gemeente informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van 

participatie, hun rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt. 

10. De gemeente informeert burgers gedurende het participatietraject regelmatig over 

wat er gebeurt met hun inbreng. De inbreng van burgers wordt schriftelijk 

vastgelegd. De gemeente informeert burgers ook over lang stilliggen, uitstel of 

wijziging van voornemens of plannen van de gemeente. De gemeente motiveert 

haar besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door burgers naar voren gebrachte 

(tegen)argumenten. 


