
Verslag Symposium Burgerparticipatie                 1/4 

Donderdag 2 februari 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symposium Burgerparticipatie 

Donderdag 2 februari 2012 
 
 

Opening 
De bijeenkomst wordt geopend door avondvoorzitter Frans van Daal. Hij geeft aan hoe het 

programma van de avond eruit ziet en introduceert kort de drie sprekers. Vervolgens vraagt 

hij enkele van de aanwezigen waarom ze naar het symposium zijn gekomen en wat ze 

verstaan onder burgerparticipatie. Inwoners betrekken bij beleidsvorming, wordt enkele 

malen genoemd.  

 

Burgemeester Gebben krijgt vervolgens het woord. De gemeente is aan het nadenken hoe 

burgerparticipatie in de gemeente Renkum ingezet kan worden. De burgemeester wil 

inspiratie opdoen op deze avond. In beginsel, zijn er gekozen politici die het mandaat hebben 

om dingen te doen in de gemeente. Burgers zijn mondiger geworden en hebben een mening 

over het beleid van de gemeente, het is goed om die meningen mee te nemen. En kennis, 

kunde en expertise die onder burgers aanwezig is, te benutten. De gemeente moet duidelijk 

zijn over de fase in het proces van besluitvorming en onderwerpen waarbij burgers worden 

betrokken om geen verkeerde verwachtingen te wekken. Burgers zijn één van de bronnen bij 

besluitvorming. Soms wordt vergeten de besluiten uit te leggen. In april wordt een voorstel 

voor burgerparticipatie voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

 

Participatie Wijzer 
Mevrouw mr. Addie Stehouwer, Substituut Nationale Ombudsman, vertelt over een 

onderzoek dat ze hebben gedaan naar inspraak. De Nationale Ombudsman doet onderzoek op 

basis van klachten van burgers, en in dit geval ook omdat het gaat om een onderwerp waarbij 

ze merkten dat gemeenten er mee worstelen.  

 

Uit het onderzoek zijn succesfactoren voor inspraak naar voren gekomen. Zoals persoonlijk 

contact. “Als mensen al een nummer zijn, laat het dan een telefoonnummer zijn zodat contact 

met elkaar mogelijk is”. En dat mensen netjes en met respect behandeld worden. Altijd hoort 

er een vorm van participatie te zijn, minstens  het geven van uitleg  aan burgers (informeren).   

 

Het onderzoek heeft geleid tot Participatiespelregels zodat gemeente en burgers weten wat ze 

van elkaar mogen verwachten. Belangrijke punten zijn: maak vooraf een keuze wat betreft de 

trede van de Participatieladder (neem hierbij mee: hoe groot is de impact op de 

leefomgeving? Hoeveel ruimte is er? Algemeen belang?), waardeer de bijdrage van burgers, 

blijf van begin tot eind burgers informeren. Belangstellenden kunnen een gratis 

Participatiewijzer, waar de spelregels in zijn opgenomen, meenemen of deze downloaden van 

de website van de Nationale Ombudsman.  
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Vragen en opmerkingen van de aanwezigen:  

Is inspraak en burgerparticipatie hetzelfde? Participeren is er in allerlei vormen. Eigenlijk is 

burgerparticipatie een beter woord dan inspraak, vindt mevrouw Stehouwer. 

 

Zijn er succesverhalen van burgerparticipatie? Mevrouw Stehouwer geeft aan dat al enkele 

gemeenten de Participatiespelregels al succesvol hebben toegepast. Het is belangrijk om 

‘good practices’ met elkaar te delen.  

 

Burgers hebben in de loop der jaren allerlei taken en klusjes uitbesteed aan de gemeente. 

Burgers zouden een deel van de verantwoordelijkheid moeten terugnemen. Als burgers met 

respect worden uitgenodigd, zullen ze positief zijn en met initiatieven komen. De gemeente 

kan burgerinitiatieven ook langs de Participatieladder leggen. Met name de vraag hoeveel 

ruimte er is voor eigen initiatief (is het iets nieuws of zijn er al kaders voor) is belangrijk.   

 

Burgers aan zet 
De volgende spreker is de heer ir. Erik Arkestijn van de Nederlandse Heidemaatschappij. De 

samenwerking tussen overheid en burgers gaat vaak niet goed omdat beide vanuit 

verschillende werelden naar elkaar kijken. De burger kijkt vanuit zijn leefwereld, de 

ambtenaren vanuit beleid en wetgeving en afgebakende onderwerpen zoals ‘zorg en welzijn’. 

Stel burgers willen een zebrapad. Ze krijgen als reactie dat een zebrapad in een 30km zone 

niet is toegestaan. Achterliggende wens van de burgers is dat hun kinderen niet worden 

overreden. Gemeente en burgers gaan niet in gesprek met elkaar, komen niet samen tot een 

oplossing.  

 

Met burgerparticipatie gaan overheden de bewoners meenemen in besluitvorming. En als dat 

nu eens zou omdraaien, en spreken van overheidsparticipatie. Dat inwoners zelf met ideeën 

komen, zelf problemen oplossen. Dit vereist een andere manier van met elkaar omgaan. 

Gemeente en burgers moeten investeren in de relatie. Nu spreken gemeente en burgers elkaar 

pas als er problemen zijn. Als je elkaar kent, kun je elkaar aanvoelen. Wat drijft inwoners? 

Wat wil een dorp? Leg afwegingen dichtbij de burgers: als jullie een rotonde willen, komt er 

geen sportveld. Het is niet de bedoeling dat burgers een wensenlijstje afgeven bij de 

gemeente. Train ambtenaren om in gesprek te gaan met burgers en samen tot een oplossing te 

komen. Bijvoorbeeld “wij leggen een zebra neer, jullie zetten er klaarovers bij”.  

 

Dorpsorganisaties moeten nee durven te zeggen tegen de overheid, zodat de dingen gebeuren 

die het dorp wil, die mensen energie geeft en hen activeert, in plaats van dingen waar de 

gemeente het over wil hebben. Dan is ook het vinden van vrijwilligers geen probleem.  

 

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen: 

Hoe krijg je burgers mee? `Wiens probleem is het?`, vraagt de heer Arkestijn. Als inwoners 

zich niet verantwoordelijk voelen, waarom zou de overheid dat dan wel doen? Soms is het 

een probleem van de overheid. Bijvoorbeeld met bushokjes die vernield worden. Soms wordt 

te snel naar een oplossing gezocht. Begin met praten met elkaar. 

 

Sommige groepen komen moeilijk tot participatie. Ook de aanwezigen tijdens dit symposium 

zijn geen doorsnede van de bevolking van Renkum. Als mensen niet participeren, moeten ze 

de consequenties daarvan nemen. Burgers die zich verzetten tegen plannen, participeren ook, 

alleen in een laat stadium. Soms is gedrag ook een vorm van participatie, bijvoorbeeld 
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jongeren die ergens rondhangen en daarmee aangeven dat ze een eigen plek willen. Jongeren 

participeren veel met elkaar.   

 

Raadsleden zijn soms bang dat dorpsorganisaties op hun stoel gaan zitten. De Raad moet 

durven delegeren, vindt de heer Arkestijn. Bijvoorbeeld dat vast staat dat er een hangpunt kan 

komen, maar dat het dorp bepaalt waar en hoe. Het zijn tenslotte hun jongeren.  

 

Enquête 
De enquête is door 102 personen ingevuld. Dat geeft meteen een indruk van het aantal 

aanwezigen. Frans van Daal toont de resultaten en vraagt aanwezigen om toelichting.  

 

Stelling 1: Als burgerparticipatie perfect geregeld is, zijn dorpsplatforms overbodig. 

16% eens, 84% oneens.  

Oneens: als er goede spelregels zijn, zijn de dorpsplatforms niet meer nodig. Er is dan al een 

dorpsplatform, namelijk de Gemeenteraad. Eens: dorpsplatforms kunnen het proces 

bespoedigen. Voor inwoners is het handig een platform te hebben dat de weg weet in het 

gemeentehuis. De dorpsplatforms hebben ook een signaleerfunctie: kunnen geluiden onder 

inwoners doorgeven aan de gemeente.  

 

Stelling 2: Ambtenaren moeten, vanuit hun deskundigheid niet denken in wat niet kan, maar 

wat wel kan. 

98% eens, 2% oneens. 

Oneens: geen toelichting. Eens: het is goed om te denken in mogelijkheden. Kijken naar een 

oplossing. En als er grenzen zijn, kijken hoe het wél kan. Ambtenaren moeten ook naar 

andere dingen kijken zoals belasting van de afdeling, ze kunnen niet alles tegelijk doen.  

 

Stelling 3: Het gebruikmaken van de kennis en creativiteit van burgers leidt tot beter bestuur. 

93% eens, 7% oneens 

Oneens: is te stellig gezegd. Als er heel creatieve burgers zijn, maar bestuurders kunnen er 

niet mee omgaan, heb je er niets aan. Eens: hoe meer kennis en creativiteit wordt ingezet, hoe 

beter de kwaliteit van projecten en bestuur. Inwoners kijken vanuit hun eigen omgeving en 

vanuit de emotie en kunnen zo met creatieve ideeën komen.  

 

Niet zo makkelijk… 
Acteursbureau Kapok verzorgt tweemaal een intermezzo en laat daarin burgerparticipatie 

zien. Op hilarische wijze, omdat het enorm herkenbaar is, wordt de rol en houding van 

gemeente, de burgers, diverse instellingen en de Raad uitgebeeld. Het blijkt nog niet zo 

makkelijk: “We hebben onszelf overschat en het onderwerp onderschat”. Enige kaders zijn 

nodig: “Nu doen we maar wat. We moeten weten waar we heen willen”. En dan vooral samen 

aan de slag gaan.  

 

Het venijn zit in de start 
Mevrouw Clara Overes, Overes Creating Communities, is betrokken geweest bij het project 

Bergerhof in Renkum. Dat is een goed voorbeeld van succesvolle burgerparticipatie.  

 

Voordat ze met haar verhaal begint, reageert ze eerst op de vraag: hoe mensen betrekken? Als 

er urgentie is, gaan mensen vanzelf meewerken. Onzekerheid is een goede bodem. In het 

Bergerhof project is op intensieve manier iedereen op de hoogte gebracht, zoals huis aan huis 

langsgaan: “dat mensen weten dat ze kunnen meedoen. Vervolgens kiezen ze zelf of ze mee 
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doen of niet. Het is niet zo dat mensen die er niet zijn, niet betrokken zijn. Soms moet je 

opties en vragen in hapklare brokken aanbieden.  

 

Is er sprake van vooruitgang als het gaat om burgerparticipatie? Mevrouw Overes kijkt terug 

in de tijd. Tot ongeveer 1960 had iedereen ontzag voor gezag. In de jaren ’60 kwam inspraak. 

Inspraak is een wettelijk vangnet, en dus wel iets anders dan participatie.   

 

Het venijn zit in de start. De gemeente moet zich afvragen of participatie mogelijk is. 

bijvoorbeeld: het staat vast dat er een opvang komt op een bepaalde plek, maar verder is er 

nog veel te regelen. Soms duurt het vaststellen van die kaders, langer dan het hele traject. 

Iedereen heeft verstand van wonen. Bewoners kennen de situatie en weten wat werkt en wat 

niet.  

 

Participatie moet niet een ‘draagvlakkunstje’ zijn. Burgers voelen zich dan in de maling 

genomen. Kaders zijn nodig, mensen geloven niet dat alles kan. De gemeente hoeft ook niet 

bang te zijn dat iedereen een zwembad in de tuin wil. Mevrouw Overes stoort zich aan 

‘zwalkende bestuurders’. Die hebben de neiging om afgesproken spelregels weer ter discussie 

te stellen. Ze moeten vertrouwen hebben dat de burgers in staat zijn met een oplossing te 

komen.  

 

Afsluiting 
Burgemeester Gebben sluit te bijeenkomst. Hij probeert de sprekers samen te vatten in één 

woord. Mevrouw Stehouwer: persoonlijk contact en goede bejegening. Vertrouwen dan gaat 

het vanzelf. De heer Arkestijn: omkering, zou het overheidsparticipatie moeten zijn? Dat de 

gemeente dingen gaat terugleggen bij de inwoners. Mevrouw Overes: venijn zit in de start. 

Kaders vooraf stellen. Managen van de verwachtingen. De burgemeester bedankt Kapok. Hij 

heeft genoten van hun optreden. Hij bedankt alle burgers voor hun komst. Sprekers en 

ondersteunende personen krijgen een presentje uit handen van de burgemeester.  

 

Participeer met elkaar! 

 

 


