
 
Onderwerp: Participatiebeleid 
 
Concept beleid: 

1. Er wordt aangesloten op de huidige werkwijze waarbij participatie reeds bij veel 
ontwikkelingen een vaststaand gegeven is. 

2. Bij de start van een project of beleidsontwikkeling wordt besloten op welke 
onderwerpen en op welk niveau er participatie plaatsvindt conform de 
participatieleidraad Vlissingen 

3. Bij majeure projecten maakt een participatieplan onderdeel uit van het projectplan 
dat ter besluitvorming voorgelegd wordt en na afloop wordt geëvalueerd en 
waarover verantwoording wordt afgelegd. 

4. Het uitdaagrecht in Vlissingen wordt gecontinueerd en wordt opgenomen in de 
Participatieverordening. 

5. De Inspraakverordening wordt aangepast (uitgebreid) naar een 
Participatieverordening 

  
Samenvatting 
Participatie wordt gedefinieerd als het in een vroegtijdig stadium betrekken van 
belanghebbenden bij het proces van voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.  
De komende wijziging van de Gemeentewet in het kader van de Participatieverordening en 
het uitdaagrecht; art 150 en 170. (verwachte inwerkingtreding 1 januari 2022) en de 
bepalingen in Omgevingswet betreffende de participatie (verwachte inwerkingtreding 1 juli 
2022) maakt het nodig om een vast te leggen op welke manier de gemeente omgaat met 
participatie. Gemeenten hebben grote vrijheid hun participatieproces op maat in te richten. 
Toch helpt het vanaf het begin duidelijke kaders of spelregels af te spreken. Zo wordt de 
kwaliteit van het participatieproces gewaarborgd en is het voor initiatiefnemers inzichtelijk 
wat van hen wordt verwacht. Bij beleidsontwikkelingen en projecten is het belangrijk om op 
grond van de beleidsruimte binnen het onderwerp, een goede afweging te maken over het 
participatieniveau. Vaak wordt hierbij gesproken over “participatieladders”. In Vlissingen 
werken we met vier treden namelijk: informeren, raadplegen, advies vragen en 
samenwerken (dat heet ook wel 'cocreëren'). Deze treden zijn vastgelegd in een 
participatieleidraad (zie bijlage)  
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om het in het kader van een 
omgevingsvisie, programma of omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor 
gemeentelijk beleid op te stellen. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om 
tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet 
én in het Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen bij toepassing van de 
gemeentelijke kerninstrumenten. 
De uitdaagrecht is een specifieke vorm van participatie in de uitvoeringsfase. Met het 
uitdaagrecht kunnen inwoners hun gemeente verzoeken om de uitvoering van een taak van 
de gemeente over te nemen, al dan niet met bijhorend budget, omdat zij denken deze taak 
beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. 
 
Inleiding 
Wat is participatie? 
Participatie wordt gedefinieerd als het in een vroegtijdig stadium betrekken van 
belanghebbenden bij het proces van voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid. 
Belanghebbenden zijn burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van 
maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Het wetsvoorstel “Versterking 
participatie op decentraal niveau” leidt tot aanpassingen in de gemeentewet. Het doel van 
het wetsvoorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van beleid van de gemeente vergroten. Ook wordt het uitdaagrecht, als specifieke 
vorm van participatie, wettelijk verankerd.  



Daarnaast wordt participatie nadrukkelijk benoemd in de Omgevingswet. De gemeenteraad 
kan in een algemeen besluit gevallen aanwijzen waarbij participatie verplicht is, voordat een 
aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden 
ingediend. 
Inspraak is een al in beleid en verordening vastgelegde vorm van participatie. Om 
versnippering te voorkomen wordt de inspraakverordening opgeheven en zal de regelgeving 
over inspraak onderdeel worden van de Participatieverordening. 
 
Waarom participatiebeleid 
Gemeenten hebben grote vrijheid hun participatieproces op maat in te richten. Toch helpt het 
vanaf het begin duidelijke kaders of spelregels af te spreken. Zo wordt de kwaliteit van het 
participatieproces gewaarborgd en is het voor initiatiefnemers inzichtelijk wat van hen wordt 
verwacht.  
Het voeren van participatiebeleid dat ziet op de inzet van participatie bij de omgevingsvisie, 
programma en omgevingsplan is middels het invoeringsbesluit Omgevingswet verplicht 
gesteld. Het participatiebeleid dat een gemeente vaststelt is bindend voor het vaststellend 
bestuursorgaan.  
Gemeente Vlissingen past al vele jaren op vele terreinen vormen van participatie toe. De 
invoering van de wet heeft daarmee geen verstrekkende gevolgen in de uitvoeringspraktijk 
van de gemeente. Participatiebeleid is echter tot heden niet als eigenstandig beleid 
vastgesteld, met het vaststellen van deze beleidsnota wordt het Vlissingse participatiebeleid 
geregeld. Wij stellen daarom voor om: 

 Aan te sluiten op de huidige werkwijze waarbij participatie reeds bij veel 
ontwikkelingen een vaststaand gegeven is. 

Niveau van participatie 
Bij beleidsontwikkelingen en projecten is het belangrijk om op grond van de beleidsruimte 
binnen het onderwerp, een goede afweging te maken over het participatieniveau. Vaak wordt 
hierbij gesproken over “participatieladders”. In de loop van de geschiedenis zijn er 
verschillende participatieladders gebruikt. Passend bij de huidige ideeën over  participatie 
onderscheiden wij in Vlissingen vier treden namelijk: informeren, raadplegen, advies vragen 
en samenwerken (dat heet ook wel 'cocreëren'). Deze treden zijn vastgelegd in de Vlissingse  
participatieleidraad (zie bijlage)  
 
Vergaande participatie voor onderwerpen waar weinig beleidsruimte bestaat is niet erg 
zinvol, en kan leiden tot participatiemoeheid. Verwachtingen kunnen dan op voorhand niet 
worden waargemaakt, wat niet bevorderlijk is voor de geloofwaardigheid en het vertrouwen 
in de gemeente. Daarom stellen wij voor om: 

 Bij de start van een project of beleidsontwikkeling wordt besloten op welke 
onderwerpen en op welk niveau er participatie plaatsvindt conform de 
participatieleidraad Vlissingen 

 Bij majeure projecten maakt een participatieplan onderdeel uit van het projectplan dat 
ter besluitvorming voorgelegd en wat na afloop wordt geëvalueerd en waarover 
verantwoording wordt afgelegd. 

 
Participatieverplichting onder de Omgevingswet 
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om het in het kader van een 
omgevingsvisie, programma of omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor 
gemeentelijk beleid op te stellen. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om 
tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Daarom zijn in de Omgevingswet 
én in het omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen bij toepassing van de 
gemeentelijke kerninstrumenten. Bij het instrument omgevingsvergunning is participatie niet 
verplicht, tenzij het gaat om een buitenplanse omgevingsvergunning én de raad deze heeft 
aangewezen als 'participatieplichtig'.  



Om rechtsonzekerheid te voorkomen wordt aanbevolen participatiebeleid helder te 
formuleren en goed af te wegen of, en zo ja in welke gevallen en in welke vorm, participatie 
bij ruimtelijke besluiten vereist is. Daarbij is het van belang rekenschap te geven van de mate 
van beleidsruimte voor elk instrument. 

Als we gaan kijken naar de mogelijkheden van participatie in het kader van de gemeentelijke 
kerninstrumenten op grond van de Omgevingswet, is het dus van belang om de 
beleidsruimte per kerninstrument in beeld te brengen. 
 

 
 
De gemeenteraad kan in een algemeen besluit gevallen aanwijzen waarbij participatie 
verplicht is, voordat een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit kan worden ingediend. Voor die gevallen moet de initiatiefnemer 
aantonen dat participatie heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad kan een dergelijke 
aanvraag buiten behandeling laten indien niet aan participatie is gedaan. Ook in dit geval 
mogen geen aanvullende aanvraagvereisten worden gesteld; de wijze waarop de participatie 
wordt uitgevoerd is vormvrij. 
 

Uitdaagrecht 
De uitdaagrecht is een specifieke vorm van participatie in de uitvoeringsfase. Met het 
uitdaagrecht kunnen inwoners hun gemeente verzoeken om de uitvoering van een taak van 
de gemeente over te nemen, al dan niet met bijhorend budget, omdat zij denken deze taak 
beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderhoud van een 
park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Dit verzoek 
betekent dus dat de gemeente wordt uitgedaagd. Het uitdaagrecht is ook bekend onder de 
naam Right to Challenge 
Voorbeelden zijn het onderhoud van openbaar groen, het ontwerpen van de inrichting van de 
openbare ruimte, het maken van een dorpsvisie, het beheer van een buurthuis en het 
organiseren van hulp in de huishouding. Uitgezonderd zijn wettelijke taken die alleen de 
overheid mag uitvoeren, zoals de uitgifte van paspoorten of het afgeven van vergunningen.  
De gemeente mag zelf bepalen op welke wijze ze het uitdaagrecht vorm geeft.  
 
In Vlissingen kennen we al verschillende voorbeelden zoals onderhoud van een gedeelte 
van het openbaar groen, maar ook de wijkplannen die zijn ontwikkeld in Paauwenburg en 
Bossenburgh. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Er moet voldoende draagvlak 
zijn bij direct betrokkenen, zoals de buurt of wijk. Het initiatief moet daarnaast een 
maatschappelijke meerwaarde hebben en mag niet nadelig zijn voor anderen. Ook moet 
worden aangetoond dat de initiatiefnemer in staat is om de taak goed uit te voeren. De 
initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het resultaat. 
De mogelijkheid op op deze manier te participeren is vastgelegd in de Visie op leefbaarheid 
2016 en Plan van aanpak leefbaarheid en participatie 2016. In de praktijk worden wij 
regelmatig “uitgedaagd”, veelal op het terrein van het onderhoud van openbaar groen of 
andere ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld speelvoorzieningen.  



De gevolgen op de gemeentelijke begroting van toekomstige initiatieven onder het 
uitdaagrecht waarbij een beroep op gemeentelijke middelen gedaan wordt, zijn onduidelijk. 
Dit zal daarom worden gemonitord en mogelijk tot aanvullend beleid leiden. Vooralsnog 
zullen we de bestaande mogelijkheden en kaders continueren. De financiële consequenties 
worden per initiatief in beeld gebracht en worden meegewogen bij de beoordeling van het 
initiatief. De kaders zullen als bovenstaand in de verordening worden opgenomen. 
Het wetsvoorstel sluit op de huidige praktijk en het beleid hoeft als gevolg van de wijziging 
van de gemeentewet niet te worden aangepast. Wij stellen daarom voor om: 

 Het uitdaagrecht in Vlissingen te  continueren  en op te nemen in de 
Participatieverordening. 

 
Juridisch kader 
Het juridisch kader wordt gevormd door: 

1) de komende wijziging van de Gemeentewet in het kader van de 
Participatieverordening en het uitdaagrecht; art 150 en 170 als gevolg van de wet 
versterking participatie op decentraal niveau. (verwachte inwerkingtreding 1 januari 
2022) 

2) de bepalingen in Omgevingswet betreffende de participatie (verwachte 
inwerkingtreding 1 juli 2022) 

ad1)  Het doel van het wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau is de 
betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun 
gemeente, provincie, waterschap en eilandraad vergroten. Ook wordt het uitdaagrecht, als 
specifieke vorm van participatie, wettelijk verankerd. Met het uitdaagrecht kunnen inwoners 
hun gemeente verzoeken om de uitvoering van een taak van de gemeente over te nemen, al 
dan niet met bijhorend budget, omdat zij denken deze taak beter of goedkoper te kunnen 
uitvoeren. (zie bijlage) 

Ad 2) De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie. Daarmee kunnen overheden 
namelijk op tijd belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen. (Zie bijlage) De 
gemeenteraad kan in een algemeen besluit gevallen aanwijzen waarbij participatie verplicht 
is, voordat een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit kan worden ingediend. Voor die gevallen moet initiatiefnemer 
aantonen dat participatie heeft plaatsgevonden. 

Bestaande beleidskaders 
De kaders van het beleid met betrekking tot burgerparticipatie, wijkaanpak, samen- en 
inspraak worden bepaald door de Inspraakverordening Vlissingen 2009 (formele inspraak) 
en Visie op leefbaarheid 2016 en Plan van aanpak leefbaarheid en participatie 2016 
(informele inspraak) Daarnaast worden afhankelijk van de inhoudelijke onderwerpen 
adviesorganen geconsulteerd. 
In de Inspraakverordening is geregeld in welke situaties er zonder meer gelegenheid moet 
worden gegeven voor inspraak. Het gemeentebestuur attendeert de inwoners in 
voorkomende gevallen op de inspraakmogelijkheid. 
 
Verbreding Inspraakverordening naar Participatieverordening 
De huidige inspraakverordening regelt uitsluitend de betrokkenheid van inwoners en andere 
belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid. In de praktijk werkt de gemeente 
Vlissingen al met allerlei participatievormen, ook bij de uitvoering van beleid. Het doel van 
deze wijziging is dat elke gemeenteraad in de participatieverordening kaders stelt voor 
participatie, zodat voor zowel de inwoners als voor gemeenten duidelijk is op welke manier 
en in welke fase van het beleidsproces betrokken de inwoners betrokken worden.  
 
Wat willen we bereiken? 



1. De kwaliteit van het participatieproces waarborgen 
2. Belangen, meningen en creativiteit uit de samenleving in beeld krijgen 
3. Vergroten van het draagvlak voor het (proces dat gelopen wordt voor een) te nemen 

besluit 
4. Voldoen aan de regels van de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op 

decentraal niveau 
 

Wat gaan we ervoor doen? 
Participatie wordt een vaststaand onderdeel binnen projecten en beleidsontwikkeling. Ook in 
de werkprocessen projectmatig werken wordt participatie verankerd. 
 
Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? 
Het managen van de verwachtingen is een belangrijk aandachtspunt. Helder communiceren 
over de onderwerpen waarop participatie mogelijk is en de daarbij horende  
participatieniveaus realiseert een juist verwachtingsniveau en voorkomt teleurstelling en 
afbreuk aan toekomstige participatietrajecten. 
 
Wat mag het kosten? 
Het formuleren van participatiebeleid brengt geen kosten met zich mee. De kosten voor het 
uitvoeren van participatie zijn integraal onderdeel van het werken en/of maken onderdeel uit 
van de begroting het projectplan. 
 
Wat en hoe gaan we communiceren? 
Bij alle projecten en beleidsontwikkeling communiceren wij op welke onderwerpen, op welk 
niveau, wanneer en op welke manier participatie plaatsvindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de Vlissingse participatieleidraad. 
 




