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INLEIDING

Eindhovenaren krijgen zelf veel voor elkaar in hun stad. Inwonersparticipatie leidt tot mooie resulta-
ten. Niet alleen voor projecten waarbij de gemeente initiatiefnemer is. Steeds meer inwoners nemen 
zélf het initiatief en als het wenselijk is, participeert de gemeente bij deze initiatieven (overheidsparti-
cipatie). 
De komende jaren zet de gemeente in op het stimuleren en mogelijk maken van initiatieven uit de stad. 
Hiervoor stelde de gemeenteraad eind 2015 het programma ‘Maak ’t Mee®,  Inwoners- en 
Overheidsparticipatie 2015 - 2018’ vast. 
We willen niet langer een paternalistische overheid zijn die dingen voor mensen doet, zonder hen 
daarbij te betrekken. Of zoals Mahatma Gandhi het zegt: ‘Everything you do for me, without me, you do 
against me.’  
Bewoners die in partnerschap hun eigen omgeving maken, zijn vaak meer tevreden met de leefbaar-
heid in hun buurt en stad. Voor projectontwikkelaars is het echter niet altijd vanzelfsprekend dat zij  
inwoners vroegtijdig betrekken bij bouwplannen in hun wijk of buurt. De voorliggende routeplanner 
Samenspraak geeft ruimte aan de inbreng en zeggenschap van inwoners. We willen methodieken 
gebruiken die resulteren in het beter benutten van kennis en ervaring van inwoners, betere kwaliteit 
van plannen, betere beslissingen, snellere ontwikkeling en meer tevreden inwoners. 
Het advies is om voor deze samenwerkingspartners een routeplanner te maken. In lijn met hoe 
Eindhoven bezig is met samenspraak. Geïnspireerd door de aandacht voor participatie in de nieuwe 
Omgevingswet.   
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1. Impuls – participatie in de Omgevingswet

Eén van de kernpunten van de nieuwe Omgevingswet is participatie: inwoners, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties zo vroeg mogelijk betrekken bij ruimtelijke initiatieven. Met heldere doelen 
voor ogen: de kwaliteit van oplossingen vergroten, draagvlak creëren en besluitvorming versnellen. 
Want verschillende perspectieven, kennis en creativiteit komen direct op tafel. Van iedereen die een 
aandeel levert. Het verrijkt omgevingsvisies, omgevingsplannen en projecten. De gemeente 
Eindhoven is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsvisie en een 
omgevingsplan. De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is medio 2019. 

HOE participatie vorm krijgt, is niet vastgelegd in de wet. Dat is bewust gedaan om ruimte te laten 
voor maatwerk. En om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rond participatie. 
Overheden en initiatiefnemers moeten dus steeds aandacht hebben voor interactie en bewuste 
keuzes maken. Wat willen we bereiken in samenwerking? Welke vorm van participatie past het best en 
hoe gaan we om met wind mee of tegen? Het proces komt centraler te staan dan vroeger. Eindhoven is 
al langer bezig met procesinnovatie. 

2. Voedingsbodem - Samenspraak in Eindhoven

Participatie ontwikkelt zich in Eindhoven onder de noemer Samenspraak. Sinds de gemeenteraad in 
2008 de Verordening Samenspraak en Inspraak vaststelde, worden burgers, bedrijven en organisaties 
in Eindhoven betrokken bij de ontwikkeling van beleid op een moment dat er “effectief invloed op de te 
volgen koers mogelijk is”. Met deze werkwijze geeft de gemeente Eindhoven gestalte aan de creativi-
teit en de oplossingsgerichtheid die binnen de stad aanwezig is. De verordening is uitgewerkt in een 
routeplanner (stappenschema) voor gemeentelijke projectleiders. Dat is geen blauwdruk. Want net 
zoals het HOE van participatie niet is vastgelegd in de Omgevingswet, laat de routeplanner 
Samenspraak veel ruimte voor maatwerk. 
De Samenspraakladder wordt gebruikt om niveaus van participatie te onderscheiden: 
meebepalen, meewerken, meedenken (adviseren) en meeweten (informeren). 
Voor elk participatieniveau zijn specifieke instrumenten/werkwijzen inzetbaar.

3.Instrument – Routeplanner projectontwikkelaars

Bouwen in en om een stad wordt opgemerkt en gevoeld. We hebben elkaar nodig om belangen af te 
wegen, bijvoorbeeld rond het herzien van een bestemmingsplan. Dat kan complex zijn als partijen 
uiteenlopende (tegenstrijdige) belangen hebben. De gemeente(raad) hakt uiteindelijk knopen door. 
Het belang van projectontwikkelaars is om planprocessen soepel te laten verlopen, zodat zij hun 
bouwplannen volgens planning kunnen realiseren. Maar het is voor hen niet zonder meer vanzelfspre-
kend om inwoners en andere belanghebbenden al in een vroeg stadium te betrekken. De routeplanner 
voor projectontwikkelaars beoogt daarin verandering te brengen. Zodat in iedere situatie recht wordt 
gedaan aan samenspraak. De concrete invulling kan verschillen, maar het begint bij tijdig informeren. 
Met de mogelijkheid om vanaf de start bij bouwplannen betrokken te zijn en invloed te hebben. Of het 
nu gaat om een gebouw of een gebied.
Doel van de Routeplanner Samenspraak Projectontwikkelaars is om enkele bouwstenen en stappen 
te formuleren die het samenwerken tussen gemeente en andere partijen gemakkelijker maken.  
Want ‘samenwerken’ is geen eenvoudige klus. Samenwerken gaat niet vanzelf, voor gemeente noch 
voor maatschappelijke partijen. De routeplanner behelst enkele kaders voor samenwerking tussen 
overheid en maatschappelijke partijen.  
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4. BOUWSTENEN voor samenspraak

1. De routes voor ruimtelijke initiatieven 
De complexiteit van de verschillende ruimtelijke ordeningsprocessen is slecht te vangen in een 
blauwdruk voor samenspraak. Per project wordt bekeken welke vorm van samenspraak past.  
Samenspraakprocessen zijn per definitie contextueel en situationeel bepaald. 
Deze routeplanner beschrijft bouwstenen toepasbaar voor verschillende uitgangsposities.

Er zijn verschillende routes die gemeente en projectontwikkelaar nemen:
1.  De gemeente zet een tender uit, zoals voor het Stationsgebied. In deze vorm zijn verschillende 

samenspraakmogelijkheden.  
a.  De gemeente kan haar uitgangspositie verbeteren door een adviesproces met de buurt en dit als 

input op nemen in de randvoorwaardenkaart voor de tender. Het ontwikkelkader kan worden 
vastgesteld door de raad. 

b.   Projectontwikkelaars kunnen hun marktpositie versterken door de buurt te raadplegen. Per project 
moet bekeken worden wat het beste past. 

2.  De projectontwikkelaar heeft een grondpositie en is eigenaar. In deze situatie zit de projectontwik-
kelaar aan het stuur en kan een samenspraakproces met bewoners en ondernemers inrichten. Een 
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van Strijp-R door Amvest.

3.  Projectontwikkelaar wil een bestemmingswijziging of vergunning. Dit is de Intake-route  
(zie paragraaf 5 ‘Stappenplan voor samenspraak in de praktijk via de Intake-route’) waarin een  
plan van de projectontwikkelaar wordt getoetst aan de visie en regelgeving van de gemeente.  
In deze route zijn gemeente en projectontwikkelaar meer partners. Afspraken over samenspraak 
kunnen vastgelegd worden in de anterieure overeenkomst. Deze route vraagt een heldere rollenbe-
schrijving: wie doet wat en hoe trekken partijen met elkaar op?

4.  Eigen initiatief. Niet alle plannen worden gemeld via de intake-route. De Routeplanner voor 
Projectontwikkelaars biedt ook bouwstenen voor samenspraak voor deze initiatieven.

2. Rolverdeling 
•  De gemeente kan verschillende rollen innemen, die van opdrachtgever, investeerder, subsidieverlener, 

normsteller, toetser, verkoper. Bij de start van het proces worden rollen benoemd. Bij planvorming 
door projectontwikkelaars heeft de gemeente een toetsende, dienstverlenende en faciliterende rol. 
De gemeente toetst hoe een ontwikkelaar invulling geeft aan de plannen en de verschillende belangen 
respecteert. In haar dienstverlenende rol verstrekt de gemeente een vergunning voor bijvoorbeeld 
herziening bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Aanvullend wil de gemeente faciliteren bij de 
inhoud en vormgeving van samenspraak. 

•  De projectontwikkelaar initieert nieuwe plannen en doet dat in samenspraak met alle belanghebbende 
partijen, met als belofte: 
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- Samen: projectontwikkelaar is partner die luistert.
- Persoonlijk: communicatie op maat.
- Transparant : open over randvoorwaarden en mogelijkheden. 
•  De omgeving (bewoners en ondernemers) wil geïnformeerd worden over initiatieven en plannen en 

graag invloed daarop uitoefenen. Zij willen gehoord en serieus genomen worden.

3. Motieven voor samenspraak1 

•  Het verhogen van de kwaliteit van het plan: meer inzichten, kennis, oplossingsideeën en een betere 
afweging tussen alle  planvariabelen.

•  Praktische redenen: er is veel straatkennis en inzet bij bewoners van de buurt of wijk. Waardoor er 
veel en snel achter de schermen van de wijk gekeken kan worden en ook snel zaken geregeld kunnen 
worden met inwoners.

•  Strategische redenen: draagvlak, geld- en tijdwinst. Dit zijn de opportunistische procesredenen. 
Omwille van de snelheid en kwaliteit van het proces is bewonersdeelname een pré.

•  Inspelen op maatschappelijke verantwoordelijkheid van de betrokken groepen: de inwoner is mede- 
maker van de samenleving. Inwoners hebben het recht om hun eigen buurt en samenleving mee vorm 
te geven.

Samenspraak heeft een ‘evolutionair’ karakter en biedt onverwachte mogelijkheden; van te voren is 
niet planbaar of voorspelbaar hoe het proces zich ontvouwt. 

4. Uitgangspunten samenspraak per fase2

Onderstaande uitgangspunten zijn minimumvereisten in samenspraakprocessen.
Algemeen
• Neem elkaar serieus.
•  Verwachtingen over de rol van gemeente en projectontwikkelaars moet permanent afgestemd zijn.
•  Wees realistisch over de (on)mogelijkheden van gelijkwaardigheid tussen gemeente, projectontwikke-

laars en inwoners. 
•  De positie van de raad – als gekozen orgaan - moet duidelijk zijn. 
•  Duidelijk moet zijn, namens wie inwoners participeren en dat inwoners geen homogene groep vormen.
•  Zorg voor tijdige en adequate informatie over de voortgang, voor alle betrokkenen.
•  De gemeente moet geen tegenstrijdige signalen afgeven en zich richten op de inhoud.
•  Partijen spannen zich in om de inwoners beter te leren kennen en in te zien, dat er verschillen zijn 

tussen burgers.
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1 Bron: Joop Hofman, januari 2000.
2  Geïnspireerd op: 1) uitgangspunten van Community Planning en 2) ‘Spelregelkader Horizontale Samenwerking 

Eindhoven’, Linze Schaap, Vera Crompvoets. Concept notitie, Februari 2017.



Betrek inwoners 
niet alleen bij 
plannen, maar ook 
bij de uitvoering
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Agenderen en initiëren 
•   Hou rekening met verschillende belangen en agenda’s. Inventariseer welke maatschappelijke actoren betrokken 

zijn. Inwoners zijn om verschillende redenen geïnvolveerd, bijvoorbeeld door: academisch onderzoek, nieuws-
gierigheid, altruïsme, angst voor verandering, financieel voordeel, gehechtheid aan hun buurt, professionele 
taak, belangen behartiging, socialiseren. Betrek iedereen die er iets van gaat merken.

•  Wees eerlijk. Wees open en rechtstreeks over de aard van activiteiten. Inwoners zullen meer enthousiast zijn om 
te participeren wanneer zij weten dat iets bereikt kan worden door hun invloed. Zij zullen bereid zijn tot participa-
tie wanneer zij vooraf de risico’s kennen. Vermijd verborgen agenda’s. 

•  Wees transparant. Het doel en de rollen van deelnemers moeten helder en transparant zijn bij bijeenkomsten. 
Communiceer over inhoud én proces. Creëer een kader met heldere doelen en verwachtingen.

•  Overeenstemming over regels en grenzen. Voorafgaand aan het samenspraakproces moeten regels en grenzen 
benoemd worden in een randvoorwaardenkaart. Dat kan gaan over bijvoorbeeld regelgeving of budget.

•  Voor inwoners moet helder zijn welke ruimte zij hebben en over welke onderwerpen zij uitgenodigd worden om 
mee te ontwerpen. Geef duidelijkheid over rollen van en speelruimte voor belanghebbenden en beschrijf dat in 
een randvoorwaardenkaart.

Programmafase
• Creëer een platform waar inwoners in contact kunnen komen met elkaar.
•  Inventariseer wie er belangrijke sleutelfiguren zijn die een brug kunnen slaan tussen verschillende groepen, 

projectontwikkelaars dan wel afdelingen binnen de gemeente.
•  Samenspraak werkt het best wanneer alle partijen betrokken zijn. Involveer alle belangrijke partijen zo vroeg 

mogelijk, al in de planningsfase. Voorkom dat zij aan de zijlijn staan. Wanneer groepen niet overtuigd kunnen 
worden, informeer hen regelmatig en geef de optie om later in te stappen. 

•  Leg vast en documenteer. Documenteer activiteiten en resultaten zodat voor iedereen zichtbaar is wie betrokken 
is en op welke manier.

Ontwerp en haalbaarheidsfase
• Heb respect voor verschillende actoren; luister goed en zorg voor informatie-uitwisseling.
•  Werk op locatie. Samenspraak vindt plaats in het gebied waarin de plannen zijn. Dit maakt het voor inwoners 

makkelijk het gat te overbruggen tussen concept en realiteit.  
•  Visualiseer. Het is voor inwoners makkelijker participeren wanneer informatie visueel gemaakt wordt in bijvoor-

beeld info-graphics. Vertrouwen in stedenbouwkundige ontwikkeling groeit als mensen zich kunnen voorstellen 
hoe het er uit komt te zien. 

• Plan tussentijdse evaluaties in.
• Laat het samenspraakproces uitvoeren door een ervaren (onafhankelijk) procesbegeleider.
• Betrek –indien mogelijk- design denkers voor een creatief procesontwerp.

Realisatiefase
• Betrek inwoners niet alleen bij plannen, maar ook bij de uitvoering. 
•  Respecteer lokale kennis. Alle inwoners hebben verstand van wonen en hun buurt. Zij zijn in staat tot analyse en 

beoordeling van hun situatie, vaak beter dan getrainde professionals. Respecteer lokale percepties, keuzen en 
mogelijkheden en betrek lokale mensen in benoemen van doelen en strategie.

• Bedenk: een projectontwikkelaar is tijdelijk partner in de wijk.
• Werk vanuit vertrouwen.
• Zorg voor goede verbinding tussen medewerkers van de gemeente, projectontwikkelaar en inwoners.
• Communiceer tijdig en frequent.

1 Bron: Joop Hofman, januari 2000.
2  Geïnspireerd op: 1) uitgangspunten van Community Planning en 2) ‘Spelregelkader Horizontale Samenwerking 

Eindhoven’, Linze Schaap, Vera Crompvoets. Concept notitie, Februari 2017.



stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Ontwikkelaar legt eerste contact met gemeente
Projectontwikkelaars nemen contact op met de gemeente wanneer zij hun initiatief willen laten toetsen 
aan het bestemmingsplan. Wanneer het initiatief past binnen het bestemmingsplan, kan de gemeente 
een omgevingsvergunning verlenen. Past een initiatief niet in het geldende bestemmingsplan, dan vindt 
beoordeling van het initiatief plaats door de afdeling Intake. De Intake toetst of het initiatief wenselijk is 
en past binnen het gemeentelijk beleid. Valt die beoordeling positief uit, dan verleent de gemeente 
medewerking aan een afwijking of herziening van het bestemmingsplan.

Soms is dus een omgevingsvergunning voldoende (verkorte vrijstellingsprocedure voor afwijken of 
ontheffen), maar vaak ook is een bestemmingsplanherziening (bestemmingsplanprocedure) nodig om 
initiatieven van (project)ontwikkelaars mogelijk te maken. In beide situaties stuurt de gemeente er bij 
de ontwikkelaar op aan om in gesprek te gaan met belanghebbenden, zoals omwonenden en relevante 
belangenorganisaties als Trefpunt Groen en Fietsersbond. Daarbij is het essentieel om inzicht te krijgen 
in alle belang(hebbend)en te bepalen waar de beïnvloedingsruimte zit.

Gemeente en (project)ontwikkelaar leggen afspraken vast in overeenkomst
Het is de verantwoordelijkheid van een (project)ontwikkelaar om een goed samenspraakproces te 
organiseren. De gemeente ondersteunt en adviseert bij dat proces. De (project)ontwikkelaar maakt 
daarover afspraken met een toegewezen gemeentelijk projectleider, die in de contacten met de 
gemeente het eerste aanspreekpunt vormt. De afspraken voor advies en ondersteuning worden 
vastgelegd in een anterieure overeenkomst en bieden de basis voor de totstandkoming van een 
samenspraakplan. 

Gemeente adviseert (project)ontwikkelaar bij samenspraakproces
De (project)ontwikkelaar neemt het initiatief voor het organiseren van een bijeenkomst, waarbij de 
gemeentelijk projectleider en veelal gebiedscoördinator en communicatieadviseur adviseren over het in 
te vullen samenspraakproces en de rol van belanghebbenden gedurende het proces. Daarbij komen de 
volgende vragen aan de orde3:
• Wat zijn de aanleiding en het doel van het initiatief?
•  In welke fase zit het initiatief: initiatieffase, planvoorbereidingsfase, besluitvormings- of uitvoerings-

fase?
• Wat is er al gebeurd en met wie is er al gesproken (in eerdere fases)?
• Wat is de speelruimte voor belanghebbenden? Op welke onderdelen van het plan is invloed mogelijk?
•  Welke actoren zijn relevant in het samenspraakproces (omwonenden en belangenorganisaties) wat 

zijn hun belangen?
• Welke rol krijgen actoren: informeren, adviseren, meewerken, meebeslissen?
•  Wat is de kernboodschap?
•  Welke communicatiemiddelen worden ingezet voor de verschillende actoren gedurende iedere fase 

van de procesketen: initiatieffase, planvoorbereidingsfase, besluitvormingsfase en uitvoeringsfase? 

Ontwikkelaar betrekt gemeente bij proces en informeert over het verloop
De (project)ontwikkelaar houdt de gemeentelijk projectleider op de hoogte van de vorderingen in het 
proces en informeert over hoe wordt omgegaan met de verschillende belangen. Bijeenkomsten met 
belanghebbenden vinden in overleg plaats, waarbij ook de rol van de gemeente wordt bepaald. 
De resultaten van het samenspraakproces worden gedocumenteerd ten behoeve van vervolgstappen.   

5.  Stappenplan voor samenspraak in de praktijk  
via de Intake-route

3  Bron: Gemeentelijke routeplanner Samenspraak, als concrete uitwerkingsmethodiek voor de verordening  
Inspraak en Samenspraak (2008).
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Voor meer informatie mail naar:
inwonersparticipatie@eindhoven.nl


