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Hoofdstuk 1 Inleiding  

 
Samenwerken: we kunnen en willen niet anders! Zoals we in het bestuursakkoord hebben vastgelegd 
willen we samen met onze strategische partners en de Bossche samenleving werken aan antwoorden 
voor verschillende opgaven. Dit is een manier van werken die we al op meerdere vlakken toepassen, 
zoals het samen met partners en de buurt werken aan visies op het gebied van horeca, wonen, 
klimaat, mobiliteit en veiligheid.  
 
Dat maakt het logisch om ook voor de Omgevingsvisie in contact te treden met belangrijke partners op 
dit gebied. Intern stemmen we daarbij uiteraard verschillende beleidstrajecten op elkaar af. Hiermee 
voorkomen we dubbelingen en voegen we bijeenkomsten voor dezelfde partners zo veel als mogelijk 
samen. Daarmee maken we werk met werk én belasten we externen zo min mogelijk met de 
verscheidenheid aan visies waaraan we werken.  
 
Naast samenwerken gaan we ook uit van  “leren door doen”. Dit past goed bij het traject van de 
Omgevingsvisie, doordat we gedurende het traject steeds meer ervaring opdoen met participatie. Dit 
past ook goed bij de nieuwe manier van werken, die we met de komst van de Omgevingswet gaan 
hanteren.  
 

De Omgevingswet integreert een groot deel van de wetgeving van ruimte, wonen, infrastructuur, 

milieu, natuur, water etc. Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. 

Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de gemeenteraad in september 2018 de Startnotitie 

Omgevingsvisie vastgesteld en in december 2018 het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie.  

 

Hierin zijn de uitgangspunten voor het traject van de Omgevingsvisie vastgelegd. In deze documenten 

is participatie benoemd als een belangrijk uitgangspunt.. 

 

De gemeenteraad heeft besloten dat de Omgevingsvisie zal bestaan uit een raamwerk van drie pijlers.  

 

 
 

Figuur 1. Structuur Omgevingsvisie 

 

Een van deze pijlers van de Omgevingsvisie is het Koersdocument. Dit is de strategische visie voor de 

fysieke leefomgeving op hoofdlijnen voor de langere termijn (2030).  

 

Deze visie wordt opgesteld aan de hand van de thema’s, zoals deze in het Plan van Aanpak zijn 

benoemd. Daarbij merken wij op dat het hierbij niet gaat om een limitatieve voorzet voor thema’s. Dit 

past immers niet bij de keuze om met de stakeholders binnen de gemeente te werken aan de 

Omgevingsvisie. 

 

 

 



 

Figuur 2. Thema’s Koersdocument 

 

Dit participatieplan voor het Koersdocument is het eerste deel van de Omgevingsvisie, waaraan 

participatief wordt gewerkt 

 

De wetgever vraagt van gemeente 's-Hertogenbosch om belanghebbenden te betrekken bij het 

opstellen van het Koersdocument Omgevingsvisie. De manier waarop we dat gaan doen is vrij te 

bepalen en niet vastgelegd door het Rijk.  

 

De eerste ‘impactvolle stap’ in dit traject is de participatie rond het Koersdocument. In dit 

participatieplan is de uitwerking voor de participatie van het Koersdocument vastgelegd. Iedere fase 

bij de Omgevingsvisie krijgt een aparte uitwerking in de participatieaanpak. Dit plan is dus een eerste 

stap in een langer traject waarbij we participatie en communicatie inzetten. Voor de latere fases 

(Gebiedsvisies) zullen aparte participatieplannen worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 2 Participatie- en communicatieopgave  

 

Om te komen tot een goed participatieproces is het belangrijk om de participatie- en 

communicatieopgave te definiëren. 

 

2.1 Participatieopgave 

De participatie gaat over hoe we dit gaan doen. Zoals eerder benoemd gaat dit vooral over het goede 

gesprek met partners en inwoners, en hen ruimte geven om mee te denken. Met hun ideeën  en 

belangen willen we de Omgevingsvisie kwalitatief beter maken.  

 

De participatieopgave bestaat ook uit het organiseren van het proces van terugkoppeling, ofwel het 

aangeven in hoeverre input een plek krijgt in de Omgevingsvisie en zo niet, waarom niet. We 

verwachten dat we, door het aangaan van gesprekken, de betrokkenheid van inwoners, maar vooral 

van de ketenpartners en strategische partners kunnen vergroten. Primair doel van deze betrokkenheid 

is de kwaliteit van de visie te vergroten. Dat de betrokkenheid ook zal bijdragen aan het draagvlak 

voor de verdere realisatie van de visie is uiteraard mooi meegenomen en zeker niet onbelangrijk. 

Deze betrokkenheid willen we steeds verder uitbouwen in het vervolg van het traject van de 

Omgevingsvisie, aangezien we werken van grof naar fijn, van algemene koers naar Gebiedsvisies.  

 

2.2 Communicatieopgave 

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 bijvoorbeeld ook welke thema’s en op welke manier deze thema’s 

terugkomen. Ook zullen we daarin de rol van het Koersdocument en de Gebiedsvisies toelichten. 

Verder informeren  we hen over wat dit voor hen betekent en wat dit voor de gemeente  

’s-Hertogenbosch betekent.  

 

Daarnaast geven we procesinformatie over wat belanghebbenden kunnen verwachten en hoe zij in 

het traject kunnen participeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3 Omgevingsanalyse 
 
Natuurlijk bereiden we elke stap in het opstellen van de Omgevingsvisie zo goed mogelijk voor en 
werken we hierbij methodisch.  
 
Bij deze werkwijze hoort 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.   
 
Onderstaande figuur geeft een goede indruk van het resultaat (op hoofdlijnen) van de 
omgevingsanalyse voor de ontwikkeling van het Koersdocument. Hiervoor 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 doelgroepen 
voor communicatie. Gaandeweg het traject wordt de analyse opnieuw uitgevoerd en waar nodig wordt 
de participatiestrategie aangescherpt en doelgroepen verder geconcretiseerd. 
 
 

 
Figuur 3. Omgevingsanalyse Koersdocument 
 
 
Voor wat betreft de doelgroepen die we willen bereiken in het participatietraject zijn een drietal 
specifieke doelgroepen te onderscheiden: 

1. Ketenpartners / overheden; 
2. Strategische partners binnen de gemeente; 
3. Inwoners 



 

In hoofdstuk 5 van het plan definiëren we deze doelgroepen en beschrijven we per doelgroep de 

specifieke participatiestrategie. 

 

 

Doel   

Het doel van de participatie en communicatie is om met de partijen die raakvlakken hebben met de 

kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente het goede gesprek hierover te voeren en hen 

ruimte te geven om te participeren. Met communicatie zetten we in op informatievoorziening. Met deze 

aanpak willen we komen tot kwaliteit in het plan en tot zorgvuldige afwegingen van wensen en 

belangen. Een nevendoel is om waardevolle contacten te leggen en te verstevigen. 

 

Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat het voor het Koersdocument expliciet zal gaan over de 

strategische koers voor de gemeente, zodat niet alvast een voorschot voor de nog op te stellen 

Gebiedsvisies wordt genomen.  

 

 

Subdoelstellingen 

 Werken aan het opbouwen van het vertrouwen in de overheid door ketenpartners, 

strategische partners en betrokken inwoners 

 Meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in ‘s-

Hertogenbosch 

 Ervaring opdoen met participatie (leren door doen) als onderdeel van #samen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 4 Uitgangspunten en aandachtspunten 

 

In dit hoofdstuk benoemen we een aantal gewenste resultaten van dit traject om te komen tot het 

Koersdocument voor de Omgevingsvisie. Daarnaast hebben we een overzicht van uitgangspunten en 

aandachtspunten. Deze vormen de leidraad voor onze aanpak.  

 

Beoogde resultaten 

Voor het participatieproces van het Koersdocument beogen we de volgende resultaten te bereiken: 

 Erkennen: ketenpartners, strategische partners en betrokken inwoners voelen zich 

uitgenodigd om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.  

 Verrijken: het ophalen van input en ideeën, om hiermee het besluitvormingsproces te 

verrijken.  

 Herkennen: ketenpartners, strategische partners en betrokken inwoners kennen de 

afwegingen die de basis vormen voor de besluiten van de gemeenteraad en weten dat daarbij 

alle relevante invalshoeken en belangen zijn afgewogen, waaronder het algemeen belang. 

 

Uitgangspunten en aandachtspunten:  

 We communiceren open en transparant, over inhoud en proces. Ook tussentijds en na afloop. 

De basisinformatie is altijd tijdig en actueel. Bij beslissingen en keuzes maken we de afweging 

van belangen en wensen inzichtelijk.  

 We managen de verwachtingen van belanghebbenden. Zo maken we duidelijk wat de kaders 

zijn en waarover en wanneer belanghebbenden wel en niet kunnen meepraten, meedenken of 

meebeslissen.  

 Vooraf maken we een zo zorgvuldig mogelijke inschatting van wat de relevantie van het 

onderwerp is voor de doelgroep en/of omgeving.  

 We nodigen gericht uit en proberen hierbij niet alleen de usual suspects te bereiken. We gaan 

in gesprek met belanghebbenden die daar behoefte aan hebben.  

 We brengen zo veel mogelijk in bijeenkomsten belangen tegelijkertijd aan tafel.  

 Bij vragen van belanghebbenden en inwoners zijn we snel, volledig en duidelijk in de 

beantwoording van vragen.  

 Stijl en tone of voice: open, transparant, zichtbaar, laagdrempelig, interactief, activerend.  

 Bij de inzet van communicatiemiddelen maken we bewuste keuzes in de mix van offline en 

online instrumenten.  

 We leren door te doen en we passen in de vervolgstappen de geleerde lessen zo veel 

mogelijk toe. 

 Waar mogelijk sluiten we aan bij lopende beleidstrajecten en bestaande netwerken.  

 De gemeenteraad is eindbeslisser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5 Participatie- en communicatiestrategie 

 

In dit hoofdstuk werken we de participatie- en communicatiestrategie uit tot op middelenniveau. We 

zetten het uiteraard zo op dat beide strategieën elkaar versterken en aanvullen.  

 

5.1 Participatiestrategie 

Steeds minder plannen maken we alleen. De totstandkoming ervan vraagt om samenwerking en 

afstemming met de omgeving; met partners en inwoners.  

 

Zoals getoond in de Omgevingsanalyse in hoofdstuk 2. werken we met de participatieladder van 

meeweten, meedenken, meewerken en meebeslissen. De te betrekken ketenpartners, strategische 

partners en inwoners ordenen we naar hun rol. We maken daarbij vooraf keuzes in de manier waarop 

we hen betrekken bij de totstandkoming van het Koersdocument van de Omgevingsvisie.  

 

Hierbij zijn we zo transparant mogelijk. We laten zo veel mogelijk zien met wie we, op welke 

momenten en waarover de dialoog aangaan, zodat eenieder op de hoogte kan blijven van de 

voortgang van het traject. 

 

Ketenpartners  

Met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de provincie, waterschappen, omliggende gemeenten en GGD, 

gaan we in gesprek. We kiezen ervoor hen gericht mee te laten denken over de thema’s die voor hen 

relevant zijn. Uiteraard houden we hen tussentijds via nieuwsberichten op de hoogte, daar waar het 

gaat om informatie die voor hen van belang kan zijn en waar het gaat om procesinformatie.  

 

Met de ketenpartners voeren we de dialoog over de koers van de gemeente op de thema’s, zoals 

deze zijn beschreven in het Plan van Aanpak, omdat zij vaak over de volle breedte van de thema’s 

betrokken zijn. Voor ketenpartners die in een specifiek beleidsterrein opereren 

(veiligheid/gezondheid), leggen we juist de focus op deze beleidsterreinen. 

 

Strategische partners 

Strategische partners zien we ook als belangrijke gesprekspartners in dit traject. Met strategische 

partners bedoelen we de partners in het maatschappelijk middenveld, dus de (particuliere of semi-

publieke) organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen 

vertegenwoordigen.  

 

Via persoonlijk contact, net zoals bij de ketenpartners, halen we ideeën en belangen op basis van 

relevante thema’s. Ook hen informeren we tussentijds met inhoudelijke en procesinformatie, zodat we 

aan het doel de relatie te verstevigen kunnen bijdragen. We zoeken hierbij, waar mogelijk, aansluiting 

bij andere gemeentelijke trajecten waarvoor een participatietraject wordt doorlopen, zodat de 

verschillende belanghebbenden niet worden overvraagd. 

 

Voor de strategische partners geldt dat we streven naar slimme combinaties van partijen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan een clustering op het thema Erfgoed of een clustering van natuur- 

en milieuorganisaties.  

 

Na de zomervakantie starten we met een eerste ronde gesprekken, waarin we uitdagingen, kansen, 

dilemma’s en informatie ophalen. Deze comprimeren we tot een aantal eerste uitkomsten en mogelijke 

scenario’s, waarover we de gemeenteraad informeren.  

 

Inwoners  

Inwoners betrekken we, onder andere, via een aantal bestaande kanalen en netwerken. Het gaat 

daarbij vooral over informeren (meeweten) en consulteren (meedenken). Om het bereik van het 

participatietraject te vergroten, zetten we ook nog ander methoden in.  



 

W maken voor de participatie van inwoners gebruik van de volgende instrumenten:  

 

1. Bijeenkomsten met de wijk-, dorps- en bestuursraden 

Wijk-, dorps- en bestuursraden hebben wellicht bijeenkomsten met inwoners gepland waar we 

laagdrempelig in contact kunnen komen met inwoners en/of ze kunnen ons in contact brengen 

met inwoners, die op het gemeentelijke niveau input willen leveren voor verbetering of 

bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving van de Gemeente 's-Hertogenbosch.  

 

2. Digipanel / Social media 

We gebruiken het gemeentelijke Digipanel om hen te bevragen over de thema’s voor het 

Koersdocument. Via deze digitale enquête halen we input en ideeën op voor het 

Koersdocument.  

 

Via social media kunnen we in contact komen met veel betrokken inwoners om vanuit enkele 

algemene vraagstellingen (zoals ‘Waar bent u als Bosschaar trots op?) input op te halen. 

 

3. Social Design-methodiek; 

Hierbij wordt het gesprek aangegaan met willekeurige personen in ’s-Hertogenbosch die er 

wonen, werken of recreëren door ze aan te spreken op plekken met veel ‘traffic’ of door 

willekeurig aan te bellen. In gesprekken wordt met verschillende creatieve methodieken 

diepgang gezocht naar wat de gesprekspartners echt belangrijk vinden in de kwaliteit van de 

fysieke leefomgeving. Uit de gesprekken wordt vervolgens de rode draad  bepaald, wat input 

is voor de scenario’s.   

 

 

Op het moment dat het traject voor de Gebiedsvisies start, willen we meer inzetten op het laten 

meedenken en wellicht ook –werken van inwoners hierbij. Dan is deze gebiedsgerichte inbreng veel 

relevanter en gaat het veel directer over de eigen leefomgeving van inwoners.  

 

5.2 Communicatiestrategie 

In deze eerste fase richten we ons vooral op duidelijke informatievoorziening. Dit willen we doen door 

het leveren van inhoudelijke en procescommunicatie. Voor veel partners en inwoners is de 

Omgevingsvisie nog een ‘ver van hun bed show’ en dienen ze eerst betrokken te worden bij de 

materie. De focus ligt bovendien op hoe en waarom ze kunnen bijdragen aan het opstellen van het 

Koersdocument voor de Omgevingsvisie, ofwel de procescommunicatie. Bij het informeren ligt de 

nadruk daarom op:  

 Dat we de Omgevingsvisie maken samen met ketenpartners, strategische partners en 

betrokken inwoners. Het niveau is nog abstract. Zodra we verdiepen en wijkgericht aan de 

slag gaan met de Gebiedsvisies betrekken we inwoners veel breder en actiever. Dan gaat het 

immers veel directer over hun eigen woongebied en staat het dicht bij hun leefwereld. De 

thema’s worden voor inwoners dan ook veel relevanter.  

 De Omgevingsvisie is een meer dynamisch document dan de huidige Structuurvisie, zodat 

eerder kan worden ingespeeld op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de fysieke 

leefomgeving. 

 Met de invoering van de Omgevingswet moet iedere gemeente de stap maken van 

Structuurvisie naar Omgevingsvisie (inclusief Gebiedsvisies). Dat doen we met deze aanpak 

niet alleen, maar zo veel mogelijk samen met partners en inwoners.  

 Dat we het belangrijk vinden om te horen welke wensen en belangen leven bij partners en 

inwoners, zodat we deze enerzijds zo goed mogelijk mee kunnen nemen in de 

Omgevingsvisie of anderzijds duidelijk kunnen toelichten waarom we toch afwijken.  

 We leggen de resultaten van het participatietraject gaandeweg het traject vast in een 

“reisverslag”, wat we digitaal beschikbaar stellen aan iedereen.  



 We informeren de gemeenteraad structureel over de vorderingen in het traject via 

raadsinformatiebrieven en door actief te participeren in de raadswerkgroep voor de 

Omgevingswet. 

 

In deze eerste periode zetten we erop in om eerst de basis op orde te brengen qua 

communicatiemiddelen door bijvoorbeeld een goede, informatieve webpagina in te richten, een  

e-mailnieuwsbrief op te zetten en actief te achterhalen wie precies onze gesprekspartners zijn, zodat 

we hen kunnen voorzien van eerste informatie en uitnodiging(en). .  

 

5.3 Kernboodschap 

's-Hertogenbosch wil nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te 

wonen, werken en recreëren. We hebben op dat vlak meerdere opgaven en we zullen keuzes moeten 

maken. De belangen en wensen van partners en inwoners willen we daar zo goed mogelijk in 

meenemen.  

 

De invoering van de Omgevingswet vraagt van ons de Structuurvisie te vervangen door een 

Omgevingsvisie. Hierin nemen we de keuzes voor de toekomst mee. Deze nieuwe visie is breder en 

neemt ook nieuwe thema’s mee. De hoofdthema’s zijn: leven & wonen, energie & klimaatadaptie, 

economie, verkeer & mobiliteit en gezondheid & veiligheid. De Omgevingsvisie bestaat ook uit een 

visie per gebied: Gebiedsvisies. Deze documenten moeten in 2021 klaar zijn.  

 

We werken daarom nu aan het gericht ophalen van belangen en ideeën van partners en inwoners. 

Dat doen we veelal op een persoonlijke manier en themagericht. Ook benutten we bestaande 

overlegstructuren en netwerken. Later in het proces, wanneer we aan de Gebiedsvisies werken, 

betrekken we partners en inwoners breder. De thema’s zijn dan voor hen immers veel relevanter.  

 

5.4 Middelen  

 

Persoonlijk contact / Rondetafelgesprekken 

Zoals hierboven al beschreven, zetten we vooral in op persoonlijk contact. Het zal daarbij gaan om 

themagerichte sessies en bijeenkomsten. En per belanghebbende kijken we daarbij wat passend en 

logisch is. Uitgangspunt blijft daarbij om hierbij steeds meerdere partijen tegelijkertijd aan tafel te 

hebben.  

 

Website  

Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een eigen toptakenwebsite www.s-hertogenbosch.nl. Op deze 

website staat ook een pagina over de Omgevingswet: https://www.s-

hertogenbosch.nl/omgevingswet.html. Deze pagina wordt geüpdatet, waarbij alle recente 

ontwikkelingen over Omgevingsvisie etc. worden opgenomen. We gebruiken de pagina ook om in 

contact te treden met diverse stakeholders en waar we vanuit communicatie naartoe verwijzen.  

Daarnaast is sinds een paar maanden de webpagina www.denbosch.nl live, waarop de 4 doelgroepen 

vanuit citymarketing bediend worden: inwoners, bezoekers, studenten en bedrijven. Op deze website 

is het ook mogelijk om filmpjes etc. te plaatsen. We maken gebruik van een combinatie van de 

websites. 

 

Mogelijkheid via website inschrijven voor digitale nieuwsbrief  

Naast de website willen we de mogelijkheid bieden om iedereen zich in te laten schrijven voor de 

nieuwsbrief Omgevingswet / Omgevingsvisie. 1x per twee maanden kunnen we belanghebbenden op 

de hoogte houden over de ontwikkelingen/procesinformatie. 

 

Media  

Richting media hanteren we vooralsnog een reactieve aanpak. Afhankelijk van het proces houden we 

de ruimte om daar op een later moment een andere keuze in te maken.  

http://www.s-hertogenbosch.nl/
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingswet.html
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingswet.html
http://www.denbosch.nl/


 

Wijk-, bestuurs- en dorpsraden 

Deze bestaande contacten via wijkmanagers zijn zeer waardevol voor ons. Op deze manier bereiken 

we meer en andere mensen.  

 

Digipanel 

Via de inzet van een Digipanel willen we inwoners de op thema’s bevragen. We zullen hen dilemma’s 

voorleggen, en wensen ophalen. Op deze digitale manier willen we inwoners betrekken.  

 

 

5.5 Aanpak en planning  

Op basis van de hierboven geschetste strategie hanteren we een gefaseerde aanpak. Deze zal 

bestaan uit drie fases: 

 

Fase I 

We starten na de zomer met een eerste ronde gesprekken waarin we per specifieke doelgroep 

uitdagingen, kansen, dilemma’s en informatie ophalen.   

 

Daarnaast zetten we een Digipanel op, waarin we de leden van het gemeentelijke Digipanel, gericht 

bevragen over de thema’s voor het Koersdocument. Tenslotte zetten we de Social Design methodiek 

in om via een creatieve methode te bepalen wat burgers belangrijk vinden in de kwaliteit van de 

fysieke leefomgeving. 

 

Fase II 

Na de fase van informatie vergaren, zetten we de stap om de informatie te comprimeren en samen te 

voegen. Uit de input halen we de rode draden en werken we toe naar een aantal mogelijkheden of 

scenario’s.  

 

Deze comprimeren we tot een aantal eerste uitkomsten en mogelijke scenario’s,  die we 

achtereenvolgens voorleggen aan college en daarna gemeenteraad. De reacties en opmerkingen van 

het bestuur verwerken we in de scenario’s.  Met de uitkomsten hiervan gaan we verder in de volgende 

fase.  

 

Fase III 

In deze fase organiseren we een aantal brede bijeenkomsten waarvoor we alle partners en inwoners 

uitnodigen die we gesproken hebben presenteren we de rode draden en mogelijke scenario’s. Ook 

gaan we erover in gesprek en laten we gesprekken ontstaan tussen verschillende belanghebbenden. 

Een dergelijke bijeenkomst wordt ook wel een confrontatiebijeenkomst genoemd.  

 

Door deze confrontatiebijeenkomsten brengen we de verschillende belangen bij elkaar en scherpen 

we samen de mogelijkheden/scenario’s aan en toetsen we deze. De meerwaarde hiervan is vooral dat 

deelnemers van elkaar zien, weten en snappen wat elkaars overwegingen en belangen zijn en dat 

hierdoor wellicht begrip ontstaat voor elkaars standpunten. Verder dient duidelijk te zijn, dat het 

uiteindelijk aan de gemeente is om vanuit deze belangen én het algemeen belang de  uiteindelijke 

afwegingen te maken. 

 

Hiermee ronden we het participatietraject voor het Koersdocument af. Voor de totstandkoming van de 

volgende impactvolle stap, de gebiedsvisies, volgen te zijner tijd afzonderlijke participatieplannen. 

 

 






