
Participatieroute 3 (Deel 2. Ontwikkeling)
Stappenplan participatie voor een initiatief met veel impact

Participatie stappenplan omgevingsinitiatieven 

Participatieroute 3: De route voor iniatieven met veel impact.
Uw initatief heeft veel impact op de omgeving. Daar hoort een goede en grondige aanpak van de participatie bij. Komen tot akkoord/vergunning voor uw initia-
tief gebeurt in 2 delen. Deel 1 is de verkenning, deel 2 is de verdere ontwikkelling. Ieder deel vraagt om een eigen participatieaanpak.

Vul het stappenplan in en krijg inzicht hoe u de omgeving betrekt bij uw initiatief
U gaat iets bouwen of ontwikkelen in de openbare ruimte. Door hierbij tijdig en op de goede manier belanghebbenden over te informeren en bij te betrekken, 
werkt u aan goede onderlinge verhoudingen en een beter initiatief. Gebruik dit stappenplan bij het opzetten van uw participatieaanpak.

Uw naam:
Uw adres:

Postcode & plaats:
Datum van invullen:

Adres:
Postcode & plaats:

* vul alleen in wanneer het adres van uw omgevingsinitiatief 
anders is dan van uw eigen adres dat u hiernaast heeft ingevuld.

Noteer hieronder uw persoonsgegevens

Noteer hieronder de gegevens van uw omgevingsinitiatief*
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Participatie stappenplan omgevingsinitiatieven 

1 Waarom in gesprek: Beschrijf kort uw initiatief

Wat gaat u bouwen? Wat gaat u ontwikkelen? Wat wordt anders in de omgeving?
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2a Waarover in gesprek: Beschrijf wat u wilt vertellen en vragen

Wat wilt u uw buren en anderen vertellen over uw initiatief? Wat wilt u hen vragen?
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2b Beschrijf de rol van de gesprekspartners

U kunt buren en anderen informeren, mee laten denken, mee laten werken of zelfs 
mee laten beslissen over uw initiatief. Geef aan welke rollen uw gesprekspartners 
kunnen krijgen:

Ik wil mijn gesprekspartners laten meeweten

Ik wil mijn gesprekspartners laten meedenken

Ik wil mijn gesprekspartners laten meewerken

Ik wil mijn gesprekspartners laten meebeslissen
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2c Beschrijf wat er allemaal al vast ligt

Er zijn altijd onderdelen van uw omgevingsinitiatief die 
vastliggen. Dit zijn de punten die geen onderwerp meer van gesprek vormen maar 
waarover u de omgeving mogelijk wel wilt informeren. Wat ligt er allemaal vast?
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2d Beschrijf wat er nog open is

Er zijn vaak onderdelen van uw omgevingsinitiatief die nog niet zijn bepaald. Dit 
kunnen de onderwerpen zijn waarover uw gesprekspartners meedenken, 
meewerken of meebelissen. Wat kan er allemaal besproken worden?
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3 Met wie in gesprek: Beschrijf uw gesprekspartners

Welke personen en groepen wilt u laten meeweten, laten meedenken, laten 
meewerken en laten meebeslissen? Geef hieronder aan wie uw gesprekspartners 
zijn en welke rol deze gesprekspartner heeft.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Ik wil de volgende groepen laten meeweten:

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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3 Met wie in gesprek: Beschrijf uw gesprekspartners

Welke personen en groepen wilt u laten meeweten, laten meedenken, laten 
meewerken en laten meebeslissen? Geef hieronder aan wie uw gesprekspartners 
zijn en welke rol deze gesprekspartner heeft. 

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Ik wil de volgende groepen laten meedenken:

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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3 Met wie in gesprek: Beschrijf uw gesprekspartners

Welke personen en groepen wilt u laten meeweten, laten meedenken, laten 
meewerken en laten meebeslissen? Geef hieronder aan wie uw gesprekspartners 
zijn en welke rol deze gesprekspartner heeft.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Ik wil de volgende groepen laten meewerken:

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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3 Met wie in gesprek: Beschrijf uw gesprekspartners

Welke personen en groepen wilt u laten meeweten, laten meedenken, laten 
meewerken en laten meebeslissen? Geef hieronder aan wie uw gesprekspartners 
zijn en welke rol deze gesprekspartner heeft.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Ik wil de volgende groepen laten meebeslissen:

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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4 Hoe in gesprek: Beschrijf de manier waarop u in gesprek wilt

Stuurt u iedereen die u wilt informeren een brief? Gaat u persoonlijk bij directe buren langs om aan de keukenta-
fel alles met hen te bespreken? Organiseert u een buurtinformatieavond? Geef hieronder aan welke informatie- 
en gespreksvormen u wilt inzetten voor het contact met de verschillende personen en groepen.
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5 Wanneer in gesprek: Beschrijf de planning van uw gesprekken

Ga snel in gesprek met uw gesprekspartners. Dan zijn uw plannen nog niet hele-
maal dichtgetimmerd en kunt u wellicht beter rekening houden met bezwaren. Dit 
zal bijdragen aan betere onderlinge verhoudingen. 



Goede participatie. Hoe pakt u dat aan?
Een toelichting op de sleutels van het Relevant Gesprek 

Toelichting sleutels Relevant Gesprek

Om u op weg te helpen bij het maken van een participatieaanpak kunt u gebruik maken van een beproefde methode. Die methode werkt met 5 sleutels. Door 
deze sleutels goed in te vullen, maakt u zelf een participatieaanpak voor uw initiatief. U kunt de sleutels invullen door gebruik te maken van het invulbaar 
stappenplan. 

We lichten hieronder de sleutels en daarbij horende begrippen toe.

Sleutel 1. Waarom in gesprek?
U heeft een plan of voornemen om iets te ontwikkelen dat invloed heeft op de omgeving. Omdat het ruimte inneemt, zichtbaar is, mensen aantrekt, enz. Dit 
noemen we ook wel een omgevingsinitiatief. Bij het invullen van uw stappenplan voor de participatie is het belangrijk dat u goed beschrijft wat uw omgevingsini-
tiatief inhoudt en wat de invloed van uw omgevingsinitiatief is. Wordt bijvoorbeeld het uitzicht voor omwonenden anders, neem dit dan op in uw beschrijving. 

Sleutel 2a: Waarover in gesprek?
Wanneer u in gesprek gaat over uw initiatief werkt het goed wanneer u een kleine omschrijving maakt  van: wat u wilt gaan vertellen, welke vragen u heeft, wat 
vast ligt in uw plannen en waar nog ruimte zit voor gesprek. Dus waar de inbreng van buren en belanghebbenden gebruikt kan worden om het initiatief te verbe-
teren of aan te passen.

Sleutel 2b: Welke rol krijgen de verschillende gesprekspartners?
U kunt buren en anderen mee laten weten, mee laten denken, mee laten werken of zelfs mee laten beslissen over uw initiatief. Geef aan welke rollen uw 
gesprekspartners kunnen krijgen:
o Meeweten = u informeert goed en geeft de gelegenheid om vragen te stellen;
o Meedenken = u informeert goed en gaat vervolgens in gesprek over bezwaren en ideeën die naar voren komen;
o Meewerken = u informeert goed en gaat vervolgens in gesprek over het samen vinden van oplossingen;
o Meebeslissen = u informeert goed en biedt vervolgens de mogelijkheid mee te laten beslissen over onderdelen van het omgevingsinitiatief.

Sleutel 2c: Wat ligt er allemaal al vast?
Er zijn onderdelen in uw omgevingsinitiatief die vastliggen. Dus waar geen ruimte meer is om mee te denken of mee te werken. Geef een omschrijving van de 
onderwerpen die wat u betreft vastliggen.

Sleutel 2d: Wat is open?
Daarnaast is het voor buren en andere belanghebbenden fijn om te merken dat er ook onderdelen zijn waar ze wel invloed op kunnen uitoefenen. Geef een 
omschrijving van de onderwerpen die u wilt bespreken en waarbij de inbreng van buren en andere belanghebbenden belangrijk is. 



Toelichting sleutels Relevant Gesprek

Sleutel 4. Hoe in gesprek?
Stuurt u iedereen die u wilt informeren een brief? Gaat u persoonlijk bij directe buren langs om aan de keukentafel alles met hen te bespreken? Organiseert u een 
buurtinformatieavond? Er zijn veel verschillende manieren om in gesprek te gaan met uw omgeving over uw initiatief. Wilt u veel mensen informeren over uw 
initiatief, stuur dan bijvoorbeeld een buurtbrief of organiseer een inloopmoment. Wilt u samen met directe buren ideeën ophalen voor uw initiatief. Dan is een 
gesprek rondom een ontwerptekening of maquette een goed idee. Vul in uw stappenplan de gespreksvormen in, die u wilt gebruiken.

 We hebben een online instrument om u te helpen bij het vinden van een aantrekkelijke gespreksvorm. Ga daarvoor naar www.gespreksvormenhouten.nl.

Sleutel 5. Wanneer in gesprek?
We adviseren het gesprek met de omgeving over uw initiatief niet te lang uit te stellen. Wanneer u pas in gesprek gaat wanneer alles al bedacht is, zal er niet veel 
ruimte zijn om iets te doen met de inbreng vanuit de omgeving. Tijdig in gesprek gaan helpt bij het rekening houden met eventuele bezwaren. Verder kunt u dan 
nog beter gebruik maken van ideeën die uw gesprekspartners hebben. Dit zal bijdragen aan betere onderlinge verhoudingen én een beter omgevingsinitiatief.

Sleutel 3. Met wie in gesprek?
Wie gaat u allemaal informeren over uw initiatief? Welke vragen heeft u daarbij voor de gesprekspartners en waarover kan worden meegedacht? Zet uw 
gesprekspartners op een rij en bepaal wie het meest te maken krijgt met het initiatief. Dit is medebepalend voor de rol die u de gesprekspartner geeft. Wanneer u 
in gesprek gaat met directe buren en u wilt bespreken hoe u het beste rekening kunt houden met hun wensen, krijgen deze directe buren een meedenkende rol. 
De andere buren uit de straat worden goed geïnformeerd, maar krijgen niet de gelegenheid om mee te denken. U laat ze dus meeweten. Vul op deze manier uw 
stappenplan in. 

We hebben een online instrument om u te helpen bij het vinden en bepalen van alle publieksgroepen. Ga daarvoor naar www.gesprekspartnershouten.nl.
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