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Raadsinformatiebrief 
 
 
 

Steller : Elfring Tel. :  6155487 

Portefeuille :  Geers e-mail :  
p.elfring@s-
hertogenbosch.nl 

B&W :  18 juni 2019 Agenda nr. :  B.6 

Raad :  2 juli 2109 Reg.nr. :  9081608 

 Openbaar :  Openbaar 

  

Onderwerp :  Omgevingsvisie; Participatieplan Koersdocument 
Dossier :  

Besluit :  

 
 
- het participatieplan voor het Koersdocument van de Omgevingsvisie vast te stellen; 

- het participatietraject voor het Koersdocument op te starten; 

- de raad hierover te informeren middels deze raadsinformatiebrief 
 

Communicatie :  - 
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Raadsinformatiebrief    

 Reg.nr. :  : 9081608 

 B&W verg. :  :  

  :    

Onderwerp: Omgevingsvisie; Participatieplan 
Koersdocument 

   

 

 

1)  Status 
 
Dit stuk wordt uw raad ter informatie aangeboden in het kader van de voorbereiding van de 
Omgevingsvisie voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch, die te zijner tijd aan uw raad ter vaststelling zal 
worden aangeboden.  
 

2)  Samenvatting 
 

Zoals door uw gemeenteraad is besloten in het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie wordt voor 

het traject van de Omgevingsvisie per “impactvolle stap” in het proces door het college een 

participatieplan vastgesteld, waarover wij uw raad informeren. In deze raadsinformatiebrief informeren 

wij u over het vastgestelde participatieplan voor het eerste deel van het traject, het Koersdocument. In 

het Koersdocument werken we aan de strategische visie voor de fysieke leefomgeving op hoofdlijnen 

voor de langere termijn (2030). 

 

In bijgevoegd participatieplan informeren we uw raad over de participatie- en communicatieopgave en 

leggen we de verbinding met andere beleids- en participatietrajecten binnen de gemeente. 

 

We geven inzicht in de omgevingsanalyse die we hiervoor hebben uitgevoerd op basis van de Factor 

C-methode en beschrijven we de doelen en uitgangspunten van het participatieproces. 

Verder beschrijven we de doelgroepen en de specifieke participatiestrategie die voor de verschillende 

doelgroepen wordt gekozen.  

 

Tenslotte beschrijven we de aanpak en fasering van het participatietraject voor het Koersdocument. 

 

 

3)  Wij bieden u dit stuk ter informatie aan. 
 
 
 

 

Steller :  Elfring 

Tel. : 6155487 

E-mail : p.elfring@s-hertogenbosch.nl 
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1) Aanleiding 
 
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet is de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities 
en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 
één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast.  
 
Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie de Startnotitie en het Plan van 
Aanpak voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin is afgesproken dat de gemeenteraad per 
“impactvolle stap” van de Omgevingsvisie wordt geïnformeerd over het door het college 
vastgestelde participatieplan.  
 
Voor het eerste deel van het traject van de Omgevingsvisie (Koersdocument) is bijgevoegd 
participatieplan vastgesteld. 
 

2) Inhoud 
 

Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt, conform de nieuwe Omgevingswet, een 

Omgevingsvisie opgesteld. Voor deze Omgevingsvisie heeft uw raad afgelopen jaar de 

Startnotitie en het Plan van Aanpak vastgesteld. In het Plan van Aanpak is benoemd dat er 

per impactvolle stap van het traject van de Omgevingsvisie door het college een 

participatieplan wordt vastgesteld, waarover de raad wordt geïnformeerd met een 

raadsinformatiebrief.  

 

De eerste impactvolle stap in het traject van de Omgevingsvisie is het toewerken naar een 

Koersdocument. Het Koersdocument is de strategische visie voor de fysieke leefomgeving op 

hoofdlijnen voor de langere termijn (2030).  

 

Hier hoort vanzelfsprekend ook een participatietraject bij. In deze raadsinformatiebrief 

informeren we uw raad over het participatieplan voor het Koersdocument, waarin we de 

uitgangspunten, strategie en fasering beschrijven. 

 

 

Participatie- en communicatieopgave 

In het plan is het participatieopgave en de communicatieopgave voor dit traject beschreven.  

 

De participatieopgave gaat over hoe we dit gaan doen. Hiervoor gaan we met 

belanghebbenden het goede gesprek voeren en hen ruimte geven hierover mee te denken. 

Met hun inbreng en ideeën willen we de Omgevingsvisie kwalitatief beter maken. Daarnaast 

maakt ook het organiseren van het proces van terugkoppeling onderdeel uit van de 

participatieopgave. Hiermee bedoelen we dat we goed aangeven in hoeverre de input van 

belanghebbenden een plek krijgt in de Omgevingsvisie en zo niet, waarom niet. 

 

Door het aangaan van gesprekken met belanghebbenden vergroten we de betrokkenheid van 

deze belanghebbenden bij de Omgevingsvisie.  

 

De communicatieopgave gaat over wat er gaat gebeuren en over de inhoud van de 

Omgevingsvisie. Het is van belang dat we partners en inwoners vertellen over wat de 

Omgevingsvisie als kerninstrument betekent, en welke thema’s hierbij horen. Ook geven we 
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procesinformatie over wat belanghebbenden kunnen verwachten en hoe zij in het traject 

kunnen participeren. 

  

  

 Verbinding met andere (beleids)trajecten 

Daarnaast hebben we scherp oog voor andere beleidstrajecten, met participatietraject, die 

worden opgestart. Op dit moment wordt binnen de gemeente al gewerkt aan visies op het 

gebied van bijvoorbeeld horeca, wonen, klimaat, mobiliteit en veiligheid. Deze werkwijze past 

ook goed bij het werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. 

 

Intern stemmen we de verschillende beleidstrajecten op elkaar af. Waar mogelijk leggen we 

de verbinding. Hiermee voorkomen we dubbelingen en maken we “werk met werk”. We 

voegen bijeenkomsten voor dezelfde partners waar mogelijk samen, zodat we 

belanghebbenden niet overvragen in de verschillende participatietrajecten.  

  

 

 Omgevingsanalyse 

Natuurlijk bereiden we elke stap in het opstellen van de Omgevingsvisie zo goed mogelijk 

voor. Daarbij hoort ook een goede analyse van de belangrijkste partijen bij het opstellen van 

de visie en van welke rol en invloed deze partijen hebben (of kunnen hebben). Deze 

zogenoemde ‘omgevingsanalyse’ voeren we uit volgens de veelgebruikte Factor C methode.  

 

Met behulp van deze methode is een analyse gemaakt van de partijen die zich in onze 

omgeving bevinden bij de ontwikkeling van het Koersdocument van de Omgevingsvisie. 

Vervolgens deelden we hen in naar de rol die ze hebben: beslisser, beïnvloeder, uitvoerder of 

gebruiker. Daarna maakten we keuzen in de betrokkenheid. In hoeverre laten we de 

belanghebbenden meebepalen, meewerken, meedenken en meeweten.  

 

Dit is het vertrekpunt voor het verder uitwerken van de participatiestrategie en hiermee krijgen 

we bijvoorbeeld zicht op de doelgroepen voor communicatie. Gaandeweg het traject wordt de 

analyse opnieuw uitgevoerd en waar nodig de participatiestrategie aangescherpt en 

doelgroepen verder geconcretiseerd. 

 

 Doelgroepen participatie Koersdocument 

In het participatieplan onderscheiden we drie doelgroepen: 

 

 Ketenpartners; dit zijn partners binnen de beleidsketen van de gemeente, zoals 

bijvoorbeeld de provincie, de waterschappen en de GGD. 

 Strategische partners; dit zijn de partners in het maatschappelijk middenveld, dus de 

(particuliere of semi-publieke) organisaties in de samenleving die verschillende 

groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. 

 Inwoners.  
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Om de doelgroepen optimaal te kunnen bereiken stemmen we de participatiestrategie 

specifiek af op de te bereiken doelgroep. 

 

De resultaten die we beogen met het participatietraject voor het Koersdocument zijn: 

 Erkennen; de rol van de belanghebbenden erkennen in dit traject en hen uitnodigen 

om mee te denken over het Koersdocument 

 Verrijken; het ophalen van input en ideeën van belanghebbenden, om hiermee het 

besluitvormingsproces te verrijken.  

 Herkennen; het moet voor belanghebbenden herkenbaar zijn waarom hun inbreng, al 

dan niet, is meegewogen in de besluitvorming. Dit blijkt uit de gemaakte afwegingen.  

 

Hiervoor hanteren we in het traject een aantal belangrijke uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld 

transparantie, verwachtingenmanagement en het (waar mogelijk) clusteren van 

belanghebbenden. Ook nodigen we gericht uit en proberen we niet alleen de “usual suspects” 

te bereiken. De resultaten van de gespreksronde leggen we gaandeweg het traject vast in een 

“reisverslag” op de website, wat we voor iedereen beschikbaar stellen. 

 

Daarnaast blijven de eerder vastgelegde uitgangspunten in de Startnotitie en het Plan van 

Aanpak onverkort gehandhaafd en is de gemeenteraad eindbeslisser over het raamwerk van 

de Omgevingsvisie. 

 

 

Participatiestrategie 

Omdat we als gemeente steeds minder plannen alleen maken, vraagt de totstandkoming 

ervan om samenwerking en afstemming met de omgeving. Dit houdt in dat we de 

participatiestrategie afstemmen op de doelgroep, zoals hierboven beschreven. Per doelgroep 

kiezen we een specifieke benadering. 

 

Ketenpartners: 

Met de ketenpartners gaan we in gesprek. Hierbij kiezen we ervoor om hen gericht te laten 

meedenken over de voor hen relevante thema’s door het voeren van een-op-een gesprekken. 

 

Strategische partners:  

Ook met de strategische partners voeren we persoonlijke gesprekken, maar waar mogelijk 

streven we hier naar slimme combinaties van partijen. Waar mogelijk clusteren we deze, zoals 

bijvoorbeeld op het gebied van Erfgoed of natuur- en milieuorganisaties.  

 

Inwoners:  

voor inwoners zetten we in op drie verschillende instrumenten: 

1. bijeenkomsten wijk- en dorpsraden;  

2. Digipanel/Social Media; 

3. Social Design-methodiek. 
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Fasering  

Het participatietraject voor het Koerdocument zal gefaseerd verlopen. In het traject 

onderscheiden we drie verschillende fases: 

 

Fase I; Direct na de zomer halen we informatie op bij ketenpartners, strategische partners en 

inwoners. Het gaat hierbij om informatieve gesprekken waarin we vooral ophalen. In deze 

gesprekken vergaren we informatie, ideeën en belangen.   

 

Fase II; Na de eerste fase van informatie vergaren, zetten we de volgende stap in het proces. 

In deze fase comprimeren we de informatie en voegen we deze samen. Hiermee werken we 

een aantal scenario’s / mogelijkheden uit. Het college en de gemeenteraad worden hierover 

geïnformeerd en bevraagd (discussienotitie). De reacties en opmerkingen van het bestuur 

verwerken we in de scenario’s en nemen we mee in fase III. 

 

Fase III; In de derde fase presenteren we de rode draad en de scenario’s / mogelijkheden in 

een aantal brede bijeenkomsten. We gaan in gesprek hierover in gesprek en we laten 

gesprekken ontstaan tussen verschillende belanghebbenden. Een dergelijke bijeenkomst 

wordt ook wel een confrontatiebijeenkomst genoemd.  

Doordat aanwezige belanghebbenden de verschillende belangen en mogelijkheden horen en 

zien, krijgen zij inzicht in de keuzes die door de gemeente worden gemaakt in het kader van 

het algemeen belang. Hiermee wordt duidelijk ingezet op herkenning in de uiteindelijke 

afweging die we als overheid maken.  

 

Met het doorlopen van deze fases ronden we het Participatietraject voor het Koersdocument 

af en gaan we voor de Omgevingsvisie verder met de tranches voor de Gebiedsvisies. 

 

 

 

 
 
  

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. J.W. Hansum MBA MCM  drs. J.M.L.N. Mikkers 
 
 
 
 

Bijlagen: 

Participatieplan Koersdocument Omgevingsvisie 
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Ter inzage: 
- 


