Beren op de weg

Participatie in de Omgevingswet
Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt

Hoe serieus de ambities rondom participatie in het kader van de Omgevingswet ook

ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en kwaliteit direct op tafel komen.

zijn, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Soms worden mensen weerhouden om met

Participatie is maatwerk.

participatie aan de slag te gaan. Welke beren staan er op de weg?
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Wat als het misgaat?
Veiligheid gaat boven alles.
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Het gaat wel om belastinggeld.
Hoe meet je de maatschappelijke
meerwaarde?

g
Wet- en regelgevin

Dit past niet binnen de
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overlaten. Kwaliteit staat
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Continuïteit
ent.
Dat schept een preced
De ene ambtenaar is
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Onbekendheid
We hebben geen gara

Ik weet niet waar ik moet

beginnen. Dit is zo nieuw, daar is
nog geen regel voor.

edures
Ik moet wel de proc
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volgen. Dat laten de
niet toe.

nties voor
de lange termijn. We he
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Dit is een uitgave van: Programma Aan de slag met de Omgevingswet www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl - Juni 2017 - Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initatief van IPO, VNG, UvW en het Rijk.

Wind mee-factoren

Participatie in de Omgevingswet
Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt

Gelukkig gaat het de participatie in veel omgevingsprojecten voor de wind. Zeker als er

ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en kwaliteit direct op tafel komen.

in een proces aandacht is voor factoren die voor versnelling en doorbraken zorgen. Wat

Participatie is maatwerk.

Lef

zorgt voor een soepel proces en geeft wind mee in participatie?
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Maak van elke ontmoeting een
belevenis die mensen niet willen
missen. Volg de flow van
mensen die wíllen.

Betrek zoveel mogelijk
belanghebbenden vanaf de start.
Check regelmatig of mensen zich
nog gehoord of betrokken voelen.
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Begin met het ei
elke input nodig?
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Breng het proces
transparantie.
Dat vergroot de
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