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Een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van interactief beleid en de rol van deze factoren bij de 

implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten, met als voorbeeld de gemeente Harderwijk. 

 
 



     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur voorkant: VINI [Van Inspraak Naar Interactie], de jongleur is het icoon van participatie in Harderwijk. Net als jongleren vraagt 

participatie om creativiteit, balans en concentratie. Soms vraagt participatie dat je zaken die je eigenlijk liever vasthoudt, los moet laten om 

ze op tijd weer op te vangen (Gemeente Harderwijk, 2005, p.3). 

 

 

 

 



     
 

Interactief beleid bij gemeenten 

Welke succes- en faalfactoren zijn bepalend voor interactief beleid en in welke mate spelen deze factoren een 
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SAMENVATTING 

 

Als reactie op de onvrede over de late inspraakrondes wordt vanaf midden jaren negentig van de vorige eeuw 

geëxperimenteerd met interactief beleid. Interactief beleid betekent dat belanghebbenden, zoals burgers en 

maatschappelijke organisaties, in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. 

Interactief beleid wordt gezien als een verdergaande vorm van inspraak. Veel onderzoeken zijn verricht naar 

interactief beleid, maar weinig onderzoekers gaan expliciet in op de succes- en faalfactoren van interactief 

beleid. De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke succes- en faalfactoren zijn bepalend voor interactief 

beleid en in welke mate spelen deze factoren een rol bij de implementatie van ruimtelijke plannen van 

gemeenten, met als voorbeeld de gemeente Harderwijk?  

In hoofdstuk twee is interactief beleid bezien vanuit het wetenschappelijk perspectief. Interactief beleid is 

geplaatst in het kader van de netwerkbenadering en de communicatieve planning. Het doel van dit hoofdstuk 

is aan te geven dat interactief beleid niet op zichzelf staat maar haar oorsprong vindt in de communicatieve 

planning en lessen kan leren van de netwerkbenadering. Het interactief ontwikkelen van beleid vindt plaats in 

netwerken van actoren waar een goede communicatie gedurende het hele proces van belang is. De 

communicatieve planning leert dat deze benadering de basis is van interactief beleid. Uit de 

netwerkbenadering en de communicatieve planning zijn succes- en faalfactoren afgeleid, zoals het betrekken 

van de juiste actoren.  

Hoofdstuk drie richt zich op het theoretisch perspectief van interactief beleid. De literatuur is ingedeeld in 

vier stromingen: optimistische, normatieve, pessimistische en de kritische stroming. Het doel van dit hoofdstuk 

is inzicht te verschaffen in de visies die bestaan over interactief beleid en aan de hand van die visies diverse 

succes- en faalfactoren af te leiden. De verschillende visies zijn terug te zien in de succes- en faalfactoren. Zo 

heeft de optimistische stroming alleen oog voor de succesfactoren van interactief beleid en ziet zij interactief 

beleid als logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de onvrede over de traditionele inspraak. De 

normatieve stroming richt zich op het verbeteren van de aanpak en organisatie van interactief beleid en dit is 

terug te zien in de succes- en faalfactoren. De derde stroming is de pessimistische stroming die enkel oog 

heeft voor de faalfactoren van interactief beleid. De succes- en faalfactoren die afgeleid zijn uit de 

pessimistische stroming hebben voornamelijk betrekking op het genereren van draagvlak. Tot slot de kritische 

stroming die oog heeft voor de kansen en beperkingen van interactief beleid. De succes- en faalfactoren 

hebben voornamelijk betrekking op de doorwerking van de interactieve resultaten en op de intenties van de 

overheid om te starten met een interactief traject. Zo noemt Woltjer interactief beleid een ‘draagvlakmachine’.  

Vervolgens gaat hoofdstuk vier in op het empirisch perspectief. Aandacht is besteed wanneer een 

interactieve aanpak geschikt is en welke instrumenten beschikbaar zijn voor interactief beleid. Bovendien 

wordt een aantal empirische voorbeelden gegeven van onderzoekers die een interactief traject al 

geanalyseerd hebben. Het doel is lessen te leren uit de operationalisering van interactief beleid en uit de 

analyse succes- en faalfactoren van interactief beleid af te leiden. De analyses van Edelenbos verschaffen 

voornamelijk inzicht in de succes- en faalfactoren van interactief beleid, maar dragen weinig bij aan de kennis 

over het operationaliseren van interactief beleid. De methode van De Graaf is echter wel bruikbaar voor dit 

onderzoek. Ook de analyse van De Graaf, ‘Programma Museumkwartier’, verschaffen inzicht in de succes- en 

faalfactoren. De Graaf richt zich echter alleen op het verband tussen interactief beleid en draagvlak, waardoor 

er een gering aantal succes- en faalfactoren afgeleid is. De succes- en faalfactoren afgeleid uit het empirisch 

perspectief zijn praktischer van aard dan de succes- en faalfactoren die aan de hand van het wetenschappelijk 

en theoretisch perspectief zijn vastgesteld.  

Nadat uit het wetenschappelijk, theoretisch en empirisch perspectief succes- en faalfactoren zijn afgeleid, 

wordt de gemeente Harderwijk geïntroduceerd. De context van de gemeente Harderwijk wordt aan de orde 

gesteld omdat dit het kader is waarbinnen beleid geïmplementeerd wordt. Hieruit blijkt dat Harderwijk een 

middelgrote gemeente is en dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de stad Harderwijk en het dorp 

Hierden. Ook is ingegaan op de beleidscontext. De gemeente Harderwijk heeft een ambitieuze houding 

tegenover interactief beleid. Zo staat burgerparticipatie nummer één op de Strategische Raadsagenda; wordt 

aan veel plannen inspraak verleend, hoewel de Wro hier niet toe verplicht; is een checklist participatie 

opgesteld en is een aparte notitie ‘Van Inspraak Naar Interactie (VINI)’ geschreven. 

Hoofdstuk zes richt zich op de methodologie van onderzoek. Bovendien wordt in dit hoofdstuk antwoord 

gegeven op de eerst helft van de centrale vraag: Welke succes- en faalfactoren zijn bepalend voor interactief 

beleid? Er is voor gekozen projecten te analyseren binnen de gemeente Harderwijk, omdat op deze manier de 



     
 

context van het betreffende project meegenomen kan worden in de analyse. Een drietal projecten is 

geanalyseerd: actualiseringsplan, herinrichtingsproject en een uitbreidingsproject. Ook is in hoofdstuk zes het 

evaluatiemodel gepresenteerd. Alle succes- en faalfactoren zijn toegewezen aan zes hoofdfactoren van 

interactief beleid: actoren, houding gemeente tegenover participanten, verloop interactieve bijeenkomsten, 

rolverdeling, resultaat, proces. Aan de hand van interviews met de kernactoren wordt aangegeven in welke 

mate de hoofdfactoren een rol hebben gespeeld bij de implementatie van de ruimtelijke projecten van de 

gemeente Harderwijk.  

In hoofdstuk zeven is het actualiseringsplan Stadsweiden geanalyseerd aan de hand van het 

evaluatiemodel. De actualisering van het bestemmingsplan is met name behoudend en voorziet in weinig 

veranderingen. De doelstelling was niet het beleid interactief te ontwikkelen, waardoor het blijft bij een 

informatieavond en de mogelijkheid tot inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan. Het proces is soepel 

doorlopen tot en met het ontwerpbestemmingsplan. De toevoeging van de fietsbrug aan het bestemmingsplan 

veroorzaakt problemen. Een bewoner gaat in beroep waardoor het bestemmingsplan op basis van een 

procedurefout goedkeuring wordt onthouden. Door het toevoegen van de fietsbrug is het vertrouwen tussen de 

gemeente en de bewoners zo geschaad dat een mediationtraject is ingezet. Naar aanleiding van de mediation 

is een aantal zaken in het bestemmingsplan veranderd. De bewoners en de gemeente zijn tevreden over het 

mediationtraject.  

Hoofdstuk acht gaat in op het herinrichtingsproject Novus. Het politiebureau had niet meer voldoende 

capaciteit en wilde verhuizen naar een locatie waarvan de grond in handen van de projectontwikkelaar was. 

De projectontwikkelaar heeft geregeld dat hij op de grond van het voormalig politiebureau woningbouw kan 

plegen. De projectontwikkelaar is in deze case de initiatiefnemer en de gemeente faciliteert de ontwikkelingen 

door onder andere het bestemmingsplan aan te passen. Ook bij dit project was er niet de beleidsdoelstelling 

het beleid interactief te ontwikkelen. Er zijn echter wel meerdere informatieavonden geweest en de 

mogelijkheid bestond tot inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan waardoor dit project toch een enige 

mate van interactiviteit kent. Alle kernactoren zijn tevreden over het verloop van het proces en de manier 

waarop de gemeente met bijvoorbeeld de inspraakreacties en de communicatie is omgegaan.  

In hoofdstuk negen draait het om het uitbreidingsproject Hoge Varen in het dorp Hierden. De locatie voor 

de grootschalige woningbouw is vastgelegd in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2001. Naar aanleiding van 

de inspraakreacties op dit bestemmingsplan is besloten te kiezen voor een andere locatie voor deze 

grootschalige woningbouw. De ontwikkeling van deze locatie, Hoge Varen, is later uitgewerkt in een apart 

bestemmingsplan Hoge Varen. Geanalyseerd is in welke mate de succes- en faalfactoren van interactief 

beleid een rol spelen bij de implementatie van dit uitbreidingsproject. Uit de analyse blijkt dat het proces 

redelijk soepel is verlopen en dat de respondenten tevreden zijn over de informatieavond en de 

inspraakprocedure. De vertraging die is opgelopen door problemen met de projectontwikkelaar zorgt er echter 

voor dat het vertrouwen van de bewoners in de gemeente afneemt. De gemeente beseft dit maar heeft nog 

geen actie ondernomen. 

Hoofdstuk tien bevat een vergelijking van alle projecten aan de hand van de zes hoofdfactoren en de 

ontwikkeling die de gemeente Harderwijk heeft doorgemaakt op het terrein van interactief beleid. Daarnaast is 

in dit hoofdstuk vastgesteld dat de gemeente Harderwijk een ontwikkeling heeft doorgemaakt als het gaat om 

inspraak en participatie en dat een trend is waar te nemen richting interactief beleid. Hiervoor is het echter 

aanscherping en meer doorwerking van het beleid over interactief beleid noodzakelijk. Een overzicht en 

definiëring van alle interactieve instrumenten kan hieraan een bijdrage leveren.  

In hoofdstuk elf wordt een beredeneerd antwoord gegeven op de centrale vraag. De succes- en 

faalfactoren die bepalend zijn voor interactief beleid zijn in te delen in zes hoofdfactoren: actoren, houding 

gemeente tegenover participanten, verloop interactieve bijeenkomsten, resultaat, rolverdeling en proces. De 

hoofdfactoren ‘actoren’ en ‘proces’ hebben de minst positieve invloed op de implementatie van de drie 

ruimtelijke projecten. Dit wordt veroorzaakt door de lage mate van interactief beleid en het ontbreken van de 

actoranalyse. De overige vier factoren hebben bijgedragen aan succesvol beleid. De interactieve instrumenten 

die de gemeente gebruikt organiseert zij op de juiste manier, maar de mate van interactiviteit is laag. De 

gemeente dient haar beleid over interactief beleid geschikt te maken voor de praktijk. Tot slot is 

vervolgonderzoek nodig naar wanneer het interactief vormen van beleid gewenst is. 



     
 

SUMMARY 

 

In response to dissatisfaction about a lack of possibilities for citizens to participate in the planning of the Dutch 

municipalities policymakers have been experimenting with interactive planning as from the mid nineties. 

Interactive planning means that stakeholders, like citizens and social organizations, are involved with setting 

up a policy in an earlier stage. Interactive planning is a more involving form of participation. Interactive 

planning has been analysed a lot, but few researchers analysed the success and failure factors of interactive 

planning explicitly. The central question in this research is: Which success and failure factors are determined 

for interactive planning and to what extent do these factors play a role in the implementation of spatial planning 

of municipalities, as an example the municipality of Harderwijk?  

In chapter two interactive planning has been analysed from a scientific perspective. Interactive planning 

has been placed under the network approach and the communicative planning. The objective of this chapter 

was to indicate that interactive planning does not stand alone but has its origin in communicative planning and 

lessons can be learned from the network approach. The interactive development of policy takes place in 

networks of actors where good communication between the different parties involved during the whole process 

is important. Communicative planning has shown that this approach is the basis of interactive planning. 

Success and failure factors have been derived from the network approach and the communicative planning. 

In chapter three interactive planning has been described from a theoretical perspective. The literature has 

four different views of interactive planning: optimistic, normative, pessimistic and critical. The objective of this 

chapter is to understand the different views about interactive planning and to set up success and failure factors 

based on these views. For example the optimistic view only sees the success factors of interactive planning 

and regards interactive planning as a logical consequence of the social developments and the dissatisfaction 

about the traditional public participation. The normative view shows that the current legislation and the 

organisation of interactive planning should be improved. The third one is the pessimistic view which only sees 

the failure factors of interactive planning. The success and failure factors which are derived from the 

pessimistic view are mainly related to generation of support. The last one is the critical view which sees the 

opportunities as well as the threats of interactive planning. These success and failure factors are mainly 

related to the effect of the interactive results and to the intentions of the government to launch an interactive 

journey. Woltjer cites this interactive planning a ‘support machine’. 

In chapter four interactive planning has been analysed empirically. Attention is paid to when an interactive 

approach is the right way and to which instruments are available for interactive planning. Moreover, a number 

of empirical examples is given of researchers who already analysed an interactive journey. The objective of 

this chapter is to learn lessons from the introduction of interactive planning and to analyse the success and 

failure factors of interactive planning. The analysis of Edelenbos mainly provides insight in the success and 

failure factors of interactive planning, but does not contribute much to the knowledge about how to put 

interactive planning into practice. The analysing method of De Graaf is however useful for this analysis. The 

analysis of De Graaf, ‘Programma Museumkwartier’, also provides insight into the success and failure factors. 

De Graaf only focuses on the relationship between interactive planning and support, which results in the fact 

that just a few success and failure factors have been analysed. The success and failure factors of the empirical 

analysis are more practical than the success and failure factors of the scientific and theoretical analysis. 

After these scientific, theoretical and empirical analyses the Dutch municipality Harderwijk is introduced. 

The context of the municipality Harderwijk is raised in chapter five because it provides the framework within 

which the policy will be implemented. Harderwijk is a medium-sized municipality and significant differences 

exist between the town Harderwijk and the village Hierden. Harderwijk has an ambitious attitude towards 

interactive planning: participation of the citizens is number one on the Strategical Municipality Agenda; citizens 

are able to have influence on the plans; checklist participation has been set up and a separate note ‘From 

Participation To Interaction’ (VINI) has been written. 

Chapter six focuses on the methodology of this research. Also an answer on the first part of the central 

question of this research has been given: Which success and failure factors are determined for interactive 

planning? Projects within the municipality Harderwijk have been analysed  because in this way the context of 

the project can be taken into the analysis. Three projects have been analysed: an updating project, a 

restructuring project and an extension project. Moreover, the evaluation model is presented in chapter six. All 

success and failure factors are attributed to six key factors of interactive planning: actors, attitude municipality 

to participants, the development of the interactive meetings, division of roles, result, and process. On the basis 



     
 

of interviews with stakeholders it is defined to what extent the stakeholders played a role in the implementation 

of spatial projects of the municipality Harderwijk. 

In chapter seven the updating project Stadsweiden has been analysed using the evaluation model. 

Updating the existing zoning plan is mainly conservative and provides hardly any changes. Developing the 

policy in an interactive way was not the objective, therefore only an information evening was organized, apart 

from the usual opportunity to participate in the preliminary zoning plan. The process progressed smooth until 

the preliminary zoning plan. The addition of the cycle bridge to the zoning plan caused problems. One citizen 

protested and because of this the zoning plan hasn’t been approved based on a procedure failure. By the 

addition of the cycle bridge the trust between the municipality and the citizens is gone and therefore a 

mediation procedure is used. Due to the mediation a few things in the zoning plan have been changed. The 

municipality and the citizens are satisfied about the mediation procedure. 

 Chapter eight describes the restructuring project Novus. The police station had a lack of capacity and 

moved to another location which was owned by a developer. They negotiated and concluded that the 

developer was allowed to build houses on the old location. The developer in this case is the initiator and the 

municipality facilitates the project by, for instance, adapting the zoning plan. The objective of this project wasn’t 

to develop the project using interactive planning, but there were several information evenings and there was a 

possibility to participate in the preliminary zoning plan. That is why this project has some degree of interactivity. 

All stakeholders are satisfied about the progression of this process and the communication with the 

municipality about this project. 

 Chapter nine describes the extension project Hoge Varen in the village Hierden. The location for the 

large-scale housing construction is defined in the zoning plan Hierden. Following the public comments on this 

zoning plan another location has been chosen for this large-scale housing construction project. The 

development of this location, Hoge Varen, has been further analysed and described in a separate zoning plan 

Hoge Varen in a later stage. The process progressed smoothly and the respondents are satisfied about the 

information evening and the participation procedures. The delay of the project caused by problems with the 

developer decreased citizens’ confidence in the municipality. The municipality is aware of this loss of 

confidence, but hasn’t taken any action. 

Chapter ten contains a comparison of all projects using the six key factors and the development of the 

municipality Harderwijk in the area of interactive planning. In this chapter it is also discussed that the 

municipality Harderwijk developed positively in the field of participation and that a trend towards interactive 

planning is observed. To create a total interactive planning strengthening of the policy and more impact is 

necessary. An overview and definition of all interactive instruments can contribute to this aim. 

In chapter eleven the answer has been given to the central question in this research. The success and 

failure factors which are determined for interactive planning can be divided into six key factors: actors, attitude 

municipality to participants, the development of the interactive meetings, division of roles, result, and process. 

The key factors actors and process have the least positive impact on the implementation of the three spatial 

projects. This is caused by the low level of interactive planning and the lack of the actor analysis. The other 

four factors have contributed to a successful policy. The interactive instruments which are used by the 

municipality are organized in the correct way, but the level of interactivity is low. The municipality should make 

their policy for interactive planning suitable for practice. Further research is necessary when interactive policy 

is desired. 
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HOOFDSTUK 1.  Inleiding 

 

‘Ik loop al een aantal jaren bij de overheid mee, maar de laatste tijd merk je gewoon dat er een nieuwe 

generatie naar voren komt die geleerd heeft voor zijn belang op te komen en bereid is daar het nodige voor te 

doen. Vroeger had je meer zoiets van ‘als de overheid het zegt, dan zal het wel zo zijn’. Je merkt dat dit 

veranderd. Ik heb wel het gevoel dat er ook veel onmacht heerst bij de burgers, omdat de gemeente zo’n 

moeilijk neembare vesting is’ (Respondent 12, bijlage 4).  

 

§ 1.1 Aanleiding tot onderzoek 

Veranderingen in ruimtelijk beleid zijn van invloed op de mensen die in die omgeving wonen en ruimtelijke 

planning gaat gepaard met veel verschillende belangen. Gemeenten organiseren vanaf het einde van de 

jaren zestig van de vorige eeuw al inspraakmomenten voor belanghebbenden en daardoor krijgen zij de 

mogelijkheid een mening te geven over het voorgenomen beleid van de gemeente. Deze inspraakmomenten 

worden op een relatief laat moment in het beleidsvormingsproces georganiseerd, waardoor inspraak een 

reactief en geen pro-actief karakter heeft. Als reactie op de late inspraakrondes wordt vanaf het midden van 

de jaren negentig van de vorige eeuw geëxperimenteerd met interactief beleid (Coenen, Van de Peppel & 

Woltjer, 2001, p.327). Dit betekent dat burgers en andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke 

organisaties en andere overheden, in een vroegtijdig stadium actief in het beleidvormingsproces worden 

betrokken. Hierdoor kunnen zij meedenken en meebeslissen over beleid. Het voornaamste doel is dat beleid 

vormen in samenspraak met de belanghebbenden draagvlak genereert voor het beleid (Bovens, ’t Hart, Van 

Twist & Rosenthal, 2001, p.279). Interactief beleid wordt gezien als een verdergaande vorm van inspraak om 

belanghebbenden meer invloed te geven en onder andere draagvlak te genereren voor beleid.  

Hoewel gemeenten verplicht worden door artikel 150 Gemeentewet een inspraakverordening vast te 

stellen, staat in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de gemeentelijke wetgeving niets over interactief 

beleid (Van Buuren, 2006, pp.80-81). De wijze waarop gemeenten omgaan met interactief beleid verschilt 

hierdoor per gemeente. Enkele gemeenten hebben zelfs participatie opgenomen in de inspraakverordening, 

zoals de gemeente Harderwijk (Gemeente Harderwijk, 2005).  

Interactief beleid speelt niet alleen bij gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook andere 

overheidslagen en andere vakgebieden houden zich bezig met interactief beleid. Een voorbeeld is de 

provincie Utrecht die een interactieve website heeft opgericht waarop bewoners kunnen aangeven hoe de 

provincie ingericht dient te worden (Natuur en Milieufederatie Utrecht, 2009). Naast de provincies richten ook 

de ministeriële departementen zich op interactief beleid, zoals het ministerie van VROM met haar nota 

‘Publieksagenda en Burgerparticipatie’ (VROM, 2006). In voorliggend onderzoek ligt echter de nadruk op 

interactief beleid op lokaal (gemeentelijk) niveau op het gebied van de ruimtelijke ordening. In een gemeente 

is juist interactief beleid belangrijk omdat de meeste uitvoeringstaken bij de gemeente liggen en burgers zich 

het meest direct betrokken voelen bij de lokale problematiek. Het onderzoek spitst zich toe op de ruimtelijke 

ordening omdat veel ruimtelijke ingrepen plaatsvinden met behulp van interactief beleid, waardoor een 

analyse naar het succes en falen van interactief beleid wetenschappelijk relevant is.  

Ondanks alle onderzoeken naar het effect van interactief beleid (zoals Edelenbos, 2000; De Graaf, 2007; 

Pröpper & Steenbeek, 2001) is weinig aandacht besteed aan de factoren die zorgen voor het slagen of falen 

van interactief beleid. De literatuur richt zich met name op de beleidsdoelstellingen die behaald kunnen 

worden met interactief beleid. Weinig publicaties gaan concreet en systematisch in op de algemene succes- 

en faalfactoren van interactief beleid en welke rol deze factoren spelen bij de implementatie van ruimtelijke 

plannen van gemeenten. Deze succesfactoren zorgen ervoor dat de beleidsdoelstellingen behaald kunnen 

worden. In dit onderzoek worden de succes- en faalfactoren op een rij gezet en wordt geanalyseerd in welke 

mate deze factoren een rol spelen bij de implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten. Dit 

onderzoek biedt nieuwe input in het debat rondom interactief beleid. 

 

§ 1.2 Maatschappelijke relevantie 

Beleidsvorming wordt traditioneel top-down benaderd. Deze top-down benadering bestaat uit een duidelijke 

taakverdeling tussen de politiek, ambtenarij en de burger. De politiek besliste, de ambtenarij voerde uit en de 

burger accepteerde. De burger voelde echter de roep tot medezeggenschap en daarom worden vanaf eind 

jaren zestig van de vorige eeuw inspraakmomenten voor belanghebbenden georganiseerd.  
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Coenen, Van de Peppel & Woltjer maken onderscheid in drie fases van inspraak. Zij zien de jaren 

zeventig als de fase van ‘inspraak als oplossing’, de jaren tachtig als de fase van ‘inspraak als instituut’ en de 

jaren negentig als de fase van ‘inspraak in heroverweging’. De definitie van inspraak is ook aan deze 

veranderingen onderhevig geweest. Zo wordt in de jaren zeventig inspraak gezien als ‘een welhaast 

ideologisch, normatief containerbegrip, terwijl in de jaren negentig inspraak veeleer als een formeel 

instrument wordt beschouwd’ (Coenen, Van de Peppel & Woltjer, 2001, p.313). Met name economische, 

politieke en culturele ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor verandering in institutionalisering.  

In de jaren zeventig van de vorige eeuw wil men door middel van inspraak de bevolking meer bij het 

beleid te betrekken. Dit is ook te zien aan bijvoorbeeld het bevorderen van maatschappelijke initiatieven en 

sociale bewegingen. ‘Inspraak wordt gezien als één van de oplossingen voor de crisis in de representatieve 

democratie’ en ‘als een middel voor het creëren van draagvlak binnen bestaande bestuurlijke verbanden’ 

(Coenen et al., 2001, pp.321-322).  

Tijdens de jarig tachtig van de vorige eeuw wordt inspraak benaderd als instituut. Discussie heerst over 

op welke manier inspraak in een wettelijke regeling moet worden gegoten. Daarnaast verschuift de focus van 

democratisering naar het vergroten van efficiëntie van beleidsvorming. De overheid wordt te log, te traag, te 

stroperig en bureaucratisch bevonden. Dit wordt mede geweten aan de inspraakprocedures voor 

besluitvorming (Edelenbos & Monnikhof, 1998, p.18; Coenen et al., 2001, p.322). Een andere oorzaak is de 

economische crisis waardoor de kritiek op het functioneren op de verzorgingsstaat toenam.  

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw neemt de belangstelling voor democratisering weer toe. In 

de ogen van de burger schieten de politieke partijen tekort als belangenbehartiger van de burger waardoor de 

politiek op grote afstand komt te staan van de burger. De beleidsvorming moet klantvriendelijker. In het 

midden van de jaren negentig pakt de politiek deze onvrede op door het functioneren van inspraak ter 

discussie te stellen. Coenen et al. omschrijven dit als de periode van ‘inspraak in overweging’. Steeds vaker 

wordt geëxperimenteerd met interactieve beleidsvorming als alternatief voor inspraak waarbij 

belanghebbenden vroegtijdig in het planproces worden betrokken (Coenen et al., 2001, p.326). Hierdoor 

kunnen zij meedenken en meebeslissen over het beleid: een meer bottom-up benadering. Met interactief 

beleid wordt geprobeerd meer draagvlak te verkrijgen voor lokaal beleid om de beoogde effecten sneller te 

bereiken (De Graaf, 2007, p.15). Tijdens de jaren negentig ligt de nadruk niet meer op de positie van de 

burger of de manier waarop inspraak wettelijk geregeld zou moeten worden, maar op de manier hoe bij grote 

projecten de besluitvorming efficiënt moet worden geregeld. Een voorbeeld hiervan is de Tracéwet (Coenen 

et al., 2001, p.326).  

Inspraak betekent dat belanghebbenden opmerkingen kunnen plaatsen bij het voorgenomen beleid. In de 

praktijk betekent dit regelmatig dat de burger slechts geïnformeerd wordt over het voorgenomen beleid en dat 

de desbetreffende overheidsinstelling niet altijd openstaat voor aanpassing van het beleid. Hierdoor heeft de 

inspraak weinig inhoudelijke doorwerking. Hoewel de belanghebbenden wel inspraak hebben is het beleid 

alsnog top-down, omdat de politiek en de ambtenarij het beleid ontwikkelen. Bovendien kunnen na inspraak 

geen grote wijzigingen meer aangebracht worden aan het plan. Daarnaast is volgens Pröpper & Steenbeek 

bij inspraak weinig ruimte voor dialoog, wordt nauwelijks gereageerd op alternatieven en wordt met de 

inbreng van insprekers weinig gedaan (2001, pp.48-49). Ook Van Marissing erkent dat het gevaar van 

formele inspraak is dat óf bewoners het gevoel krijgen ‘slechts betrokken te worden om de in hun ogen al 

vaststaande plannen achteraf te legitimeren’ óf dat de bewoners zich ‘keren tegen de betreffende gemeente 

of woningcorporatie, en zullen zij proberen die op allerlei manieren tegen te werken’ (2005, p.65). Daarnaast 

wordt door inspraak niet de meerderheidsopvatting achterhaald omdat de deelname aan deze 

inspraakavonden geen afspiegeling van de bevolking is (Van de Peppel & Prummel, 2000, p.15). Ook de 

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) erkent een aantal nadelen van traditionele inspraak. 

Door inspraak worden in het begin van het besluitvormingsproces de conflicten niet opgelost maar juist 

aangescherpt en ‘in plaats van dat gelegenheid wordt geboden om te kunnen meedenken, wordt men vaak 

geconfronteerd met voldongen feiten’. Daarnaast lokt de traditionele inspraakprocedure bezwaren uit en 

wordt niet duidelijk wie steun geven aan het plan. Tot slot speelt volgens de WRR het probleem dat veel 

plannen effect hebben op meerdere schaalniveaus en veel externe effecten hebben waardoor inspraak 

moeilijk te lokaliseren is (WRR, 1998, pp.119-124).  

Er zijn twee grote verschillen tussen inspraak en interactief beleid. Het eerste verschil is dat bij inspraak 

de belanghebbenden na het ontwikkelen van beleid de mogelijkheid krijgen te participeren of te reageren 

terwijl bij interactief beleid belanghebbenden kunnen participeren voordat het beleid ontwikkeld is. Hierdoor 
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kunnen de belanghebbenden ook invloed uitoefenen op de probleemformulering en mogelijke oplossingen 

(Van de Peppel & Prummel, 2000, p.16). Interactief beleid kan ‘in de lijn van de inspraaktraditie worden 

gezien als een volgende, verdergaande poging om burgers invloed te geven’ (Edelenbos, 2000, p.6). De 

manier van communiceren is het tweede verschil tussen inspraak en interactief beleid. Waar het bij inspraak 

draait om hoor en wederhoor, eenrichtingsverkeer, is bij interactief beleid sprake van tweerichtingsverkeer 

tussen overheid en andere belanghebbenden. ‘Het uitgangspunt van interactief beleid is dat de communicatie 

meerzijdig en herhaald iteratief moet zijn’, waardoor participanten direct invloed kunnen uitoefenen op de 

inhoud van het plan (Van de Peppel & Prummel, 2000, p.16).  

Tot 1 juli 2005 was inspraak juridisch vastgelegd maar bij de wijziging van de WRO is inspraak niet meer 

opgenomen. Voor de wijziging verplichtte de WRO in artikel 6a tot het bieden van de gelegenheid tot inspraak 

voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd. Inspraak hield in dat aan ingezetenen van de 

gemeente en in de gemeente belanghebbende natuurlijk rechtspersonen de mogelijkheid wordt geboden hun 

mening te geven over de ruimtelijke plannen, zoals het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is de gedachte 

dat inspraak onnodige conflicten voorkomt doordat in een vroeg stadium de plannen worden bijgestuurd of 

doordat een maatschappelijk draagvlak voor het door de gemeente gewenste (ruimtelijke) beleid ontstaat. 

Deze inspraak verloopt volgens artikel 150 Gemeentewet. Vanaf 1 juli 2005 is artikel 6a echter uit de WRO 

geschrapt waardoor de WRO gemeenten niet meer verplicht tot het bieden van de mogelijkheid tot inspraak. 

Gemeenten zijn door artikel 150 Gemeentewet verplicht een inspraakverordening vast te stellen (Van Buuren 

et al., 2006, pp.80-81). Dit betekent dat in iedere gemeente een andere inspraakverordening van kracht is. In 

de Wro van 1 juli 2008 blijft de inspraakmogelijkheid zoals die is ontstaan na 1 juli 2005 in stand. Interactief 

beleid is niet vastgelegd in de Wro en de Gemeentewet waardoor de gemeenten zelf kunnen bepalen in 

welke mate zij beleid interactief ontwikkelen.  

 

§ 1.3 Wetenschappelijke relevantie 

In de literatuur is veel geschreven over interactief beleid. Opmerkelijk is dat de literatuur over interactief 

beleid voornamelijk geschreven is door bestuurskundigen, terwijl veel casestudies bestaan uit een analyse 

van ruimtelijke projecten. Een planologische kijk op interactief beleid is dus gewenst.  

Bij interactief beleid vindt de besluitvorming plaats in netwerken, waardoor interactief beleid geanalyseerd 

kan worden vanuit de netwerkbenadering. De wortels van interactief beleid liggen in de communicatieve 

planning. Bij interactief beleid worden het netwerkperspectief en de communicatieve planning met elkaar 

verbonden.  

Interactief beleid heeft een aantal beleidsdoelstellingen: het verkrijgen van draagvlak, inhoudelijke 

verrijking, versnelling van het beleidsproces, reductie van de onzekerheid, vermindering van de hindermacht 

en een betere relatie tussen de burger en de overheid. Deze doelstellingen kunnen enkel bereikt worden als 

het interactieve beleidsproces goed wordt vormgegeven (Pröpper & Steenbeek, 2001, p.35; Van de Peppel, 

2001, pp.37-41). 

 In navolging van Van der Arend (2007) is de literatuur over interactief beleid te verdelen in vier 

stromingen: optimistische, normatieve, pessimistische en de kritische stroming. De optimistische stroming in 

de literatuur ziet enkel de voordelen van interactief beleid. Een interactieve aanpak genereert draagvlak, 

vermindert de onzekerheid, voorkomt hindermacht en het leidt tot een inhoudelijke verrijking (Glasbergen & 

Driessen, 2004, pp.272-275). De normatieve stroming binnen de literatuur richt zich op de organisatorische 

zijde van interactief beleid. Zij houden zich bezig met de vraag hoe interactief beleid beter vorm gegeven kan 

worden. Voorbeelden zijn bestuurskundigen Edelenbos (1998; 2000) en Pröpper & Steenbeek (1998; 2001). 

Naast de optimistische en normatieve literatuur bestaat ook pessimistische literatuur over interactief beleid. 

Een voorbeeld is ruimtelijk wetenschapper Woltjer die met diverse argumenten zijn stelling onderbouwt dat 

een groter draagvlak niet per definitie leidt tot beter beleid. Het gevaar van het interactief vormen van beleid 

is bijvoorbeeld dat grijze oplossingen ontstaan (De Roo & Voogd, 2004, p.53). De vierde stroming is de 

kritische literatuur waarin de beperkingen en de kansen van interactief beleid worden gezien. Van der Arend 

is een voorbeeld van een kritische onderzoekster. Zij legt voornamelijk de nadruk op de rol van macht bij 

besluitvorming.  

Al deze auteurs hebben verschillende benamingen aan interactief beleid gegeven. Gesproken wordt over 

interactief beleid, interactieve beleidsvorming, interactieve besluitvorming, coproductie en een open 

planproces: allemaal termen die duiden op het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming. 

In dit onderzoek wordt de definitie van Pröpper & Steenbeek gehanteerd: ‘interactief beleid betekent dat een 
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overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere 

overheden bij het beleid betrekt om in open wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de 

uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen’ (2001, p.15). Deze definitie omvat alle fasen van interactief 

beleid: van besluitvorming tot procesbeheersing.  

Ondanks de onderzoeken naar interactief beleid heeft geen enkele auteur de succes- en faalfactoren van 

interactief beleid concreet vastgesteld. Dit is opmerkelijk gezien het aantal en de aard van de onderzoeken 

die al uitgevoerd is naar interactief beleid. Het opstellen van een evaluatiemodel gebaseerd op deze succes- 

en faalfactoren levert een bijdrage aan de empirische kennis over interactief beleid.  

 

§ 1.4 Doelstelling en centrale vraag 

Met name lokale overheden zien interactief beleid als oplossing voor meer burgerparticipatie én als probleem, 

want hoe moet interactief beleid vormgegeven worden? Wat zijn de factoren waar zij rekening mee moeten 

houden bij de implementatie en ontwikkeling van hun plannen? Het doel van dit onderzoek is de succes- en 

faalfactoren van interactief beleid vast te stellen en een evaluatiemodel voor interactief beleid te ontwikkelen. 

Geanalyseerd wordt in welke mate die factoren terug te vinden zijn bij de implementatie en ontwikkeling van 

ruimtelijke plannen in de gemeente Harderwijk. Deze doelstelling mondt uit in de volgende centrale vraag: 

 

Welke succes- en faalfactoren zijn bepalend voor interactief beleid en in welke mate spelen deze factoren 

een rol bij de implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten, met als voorbeeld de gemeente 

Harderwijk? 

 

De centrale vraag bestaat uit een aantal elementen: de succes- en faalfactoren, het begrip interactief beleid, 

de implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten en tot slot de gemeente Harderwijk. Het eerste 

element zijn de succes- en faalfactoren. Omdat niet ieder interactief beleidsproces tot goede resultaten leidt, 

is het nuttig te bepalen welke factoren zorgen voor het succes of falen van interactief beleid. Aan de hand van 

een analyse van de wetenschappelijke, theoretische en empirische literatuur wordt vastgesteld wat deze 

succes- en faalfactoren zijn. Een factor is een succesfactor als deze een positieve invloed heeft gehad op het 

verloop van de interactieve beleidsvorming. De vaststelling van de succes- en faalfactoren zijn bruikbaar voor 

een ieder die zich bezighoudt met interactief beleid. Bij de start van een interactief beleidsproces is het 

belangrijk aandacht te besteden aan deze factoren, zodat succesvol interactief traject opgezet kan worden. 

Indien vele faalfactoren aanwezig zijn, kunnen de beleidsdoelen van interactief beleid niet gerealiseerd 

worden. De succes- en faalfactoren resulteren in een evaluatiemodel.  

Het tweede element van de centrale vraag is het begrip interactief beleid. Interactief beleid is een manier 

van beleidsvorming waarbij niet alleen beleid door de overheid ontwikkeld wordt maar ook burgers en 

maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij beleidsvorming. In dit onderzoek wordt de definitie van 

Pröpper & Steenbeek gehanteerd: ‘interactief beleid betekent dat een overheid in een zo vroeg mogelijk 

stadium burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij beleid betrekt om in 

open wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te 

komen’ (2001, p.15). 

Het derde element bevat de implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten. De vraag is hoe het 

interactieve beleidsproces is verlopen bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Gekeken wordt of de 

succes- en faalfactoren van interactief beleid terug te vinden zijn bij de implementatie van ruimtelijke plannen. 

Hierdoor biedt dit onderzoek een bijdrage aan de empirische kennis over interactief beleid. In dit onderzoek 

dient een aantal ruimtelijke projecten in de gemeente Harderwijk als voorbeeld. Deze gemeente is één van de 

weinige gemeenten die in het verleden participatie opgenomen heeft in de inspraakverordening (Gemeente 

Harderwijk, 2005). Door in dit onderzoek te kiezen voor een aantal projecten binnen dezelfde gemeente kan 

diep op deze projecten ingegaan worden en kunnen de projecten in dezelfde beleidscontext worden 

beschouwd. Het onderzoek wordt geschreven tijdens een afstudeerstage bij de gemeente Harderwijk bij de 

afdeling Ruimte & Economie.  

 

§ 1.5 Leeswijzer 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden wordt allereerst ingegaan op de literatuur betreffende 

interactief beleid. De literatuurstudie bevat drie perspectieven: wetenschappelijk, theoretisch en empirisch 

perspectief. In hoofdstuk twee wordt interactief beleid vanuit een wetenschappelijk perspectief benaderd, 
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omdat interactief beleid geplaatst wordt in het kader van de netwerkbenadering en de communicatieve 

planning. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie interactief beleid bezien vanuit theoretisch perspectief en wordt 

een overzicht gegeven van de literatuur over interactief beleid. Het wetenschappelijk en het theoretisch 

perspectief wordt in hoofdstuk vier gevolgd door het empirisch perspectief. Een aantal empirische 

voorbeelden van interactief beleid wordt gegeven met als doel het afleiden van succes- en faalfactoren van 

interactief beleid en lessen te leren uit de manier van operationaliseren van interactief beleid. Uit het 

wetenschappelijk, theoretisch en empirisch perspectief worden succes- en faalfactoren van interactief beleid 

afgeleid. Vervolgens gaat hoofdstuk vijf in op de gemeente Harderwijk. Hierin wordt onder andere de context 

geschetst waarin het beleid geïmplementeerd wordt. Daarna wordt in hoofdstuk zes het evaluatiemodel 

opgesteld dat gebruikt kan worden voor de analyse van ruimtelijke projecten. Door middel van evaluaties van 

een actualiseringsplan, herinrichtingsproject en een uitbreidingsproject wordt gekeken in welke mate de 

vastgestelde succes- en faalfactoren een rol hebben gespeeld bij de implementatie van de ruimtelijke 

plannen in de gemeente Harderwijk. De evaluaties worden afgesloten met een afrondend hoofdstuk waarin 

de projecten worden vergeleken en verklaringen worden gezocht voor de verschillen aan de hand van de 

(beleids)context. Tot slot wordt in hoofdstuk elf in de conclusie een beredeneerd antwoord gegeven op de 

centrale vraag en worden enkele beleidsaanbevelingen gegeven.  
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HOOFDSTUK 2.  Interactief beleid: een wetenschappelijk perspectief 

 

§ 2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt interactief beleid in relatie gebracht met de netwerkbenadering en de communicatieve 

planning. Interactief beleid betekent dat burgers, maatschappelijke organisaties en overheden betrokken 

worden bij het vormen van beleid. De groep actoren die betrokken wordt bij de beleidsvorming vormen samen 

een netwerk. De netwerkbenadering biedt zicht op de complexiteit van beleid ontwikkelen met meerdere en 

diverse actoren. Daarnaast vergt het interactief ontwikkelen van beleid veel communicatie tussen actoren. De 

actoren dienen te discussiëren en te onderhandelen om hun doelen te bereiken. Indien geen sprake is van 

goede communicatie kan de interactieve aanpak niet leiden tot goede resultaten. Het eerste doel van dit 

hoofdstuk is interactief beleid te plaatsen binnen de netwerkbenadering en de communicatieve planning. 

Hierdoor wordt aangegeven dat interactief beleid niet op zichzelf staat maar haar oorsprong vindt in de 

communicatieve planning en lessen kan leren van de netwerkbenadering. Het tweede doel van dit hoofdstuk 

is uit de netwerkbenadering en de communicatieve planning succes- en faalfactoren af te leiden die op 

interactief beleid van toepassing zijn.  

 

§ 2.2 Netwerkbenadering 

Volgens Castells zorgen interacties tussen actoren voor het ontstaan van netwerken. Actoren zijn wederzijds 

afhankelijk om hun beleidsdoelen te realiseren waarvoor gebruik van andermans hulpmiddelen, zoals geld en 

macht, noodzakelijk is. Goede relaties tussen de actoren zijn dus van belang voor het uitruilen van 

hulpmiddelen. Deze wederzijdse afhankelijkheid resulteert in relaties en interacties tussen actoren, die tijdens 

het beleidsproces ontstaan. De relaties samen vormen een netwerk (Castells, 1996). Netwerken zijn zeer 

dynamisch en overal aanwezig (Van der Arend, 2007, p.293). Daarnaast hebben netwerken een horizontaal 

karakter omdat geen sprake meer is van hiërarchie van actoren (Hendriks & Tops, 2001, pp.22-23). In de 

internationale literatuur wordt ook gesproken over urban regimes, waarbij ook gedoeld wordt op een groep 

samenwerkende actoren afkomstig uit de publieke en private sector (Hamilton, 2004, p.455). Omdat bij 

interactief beleid actoren en netwerken een belangrijke rol spelen is interactief beleid te plaatsen binnen de 

netwerkbenadering. Bovendien is juist in de planologie de netwerkbenadering van belang omdat planologie 

steeds meer een samenspel wordt van publieke en private actoren. Zo erkende planoloog Kreukels in het 

midden van de jaren zeventig al dat ruimtelijke planning niet alleen een overheidstaak was (Boelens & Spit, 

2006, p.25). 

De netwerkbenadering kan op twee manieren worden gebruikt. Ten eerste als analysekader waarbij de 

netwerkbenadering gebruikt wordt om ‘het verloop van beleidsprocessen te beschrijven en verklaren’. Ook 

kan de netwerkbenadering gezien worden als sturingsmodel, waar het oplossen van maatschappelijke 

problemen door de overheid en andere partijen centraal staat. Het sturingsmodel heeft een organisatorische 

inslag en ‘niet de noodzaak van probleemoplossing staat ter discussie, maar de manier van taakvervulling’. 

Bovendien gaat het sturingsmodel ervan uit dat indien de overheid haar doelen wil bereiken zij afhankelijk is 

van andere actoren (Wissink, 2003, pp.10-11). Als gekeken wordt naar interactief beleid past het 

sturingsmodel daar het beste bij, omdat bij interactief beleid veel verschillende actoren betrokken zijn en het 

hierdoor belangrijk is dat de taken op een juiste manier verdeeld worden.  

De netwerkbenadering is een reactie ‘op het zogenoemde rationele model van centrale sturing binnen de 

beleidswetenschappen’. Het rationele model gaat er vanuit dat de overheid zorgt voor de vormgeving van 

beleid terwijl bij de netwerkbenadering de overheid slechts een deelnemende actor in het netwerk is. De 

netwerkbenadering ontkent zelfs dat binnen het netwerk sprake is van hiërarchie: alle actoren zijn 

gelijkwaardig. Binnen het netwerk is sprake van horizontale samenwerking (Weggeman, 2003, p.155). Bij 

interactief beleid neemt de overheid echter wel het initiatief waardoor zij meer is dan een deelnemende actor. 

Zij vervult een regisserende rol tijdens het interactieve proces.  

Volgens De Bruijn en Ten Heuvelhof (1999) vormen vier maatschappelijke ontwikkelingen de oorzaak 

van netwerkvorming. Ten eerste heeft professionalisering gezorgd voor fragmentatie binnen organisaties, 

waardoor meer samenwerking vereist is tussen verschillende partijen. De tweede maatschappelijke 

ontwikkeling is de toenemende globalisering. Steeds meer problemen overschrijden de landsgrenzen en 

daardoor dienen verschillende landen samen te werken om de problemen op te lossen. Daarnaast is sprake 

van ‘de vervlechting van de publieke en private sector’ waardoor de grenzen van de publieke en private 

sector niet geheel duidelijk zijn. De overheid is met name toezichthouder op het beleidsproces en zorgt voor 
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de randvoorwaarden waarbinnen het netwerk moet functioneren waardoor de rol van de overheid kleiner is 

dan tijdens de hoogtijdagen van de hiërarchische sturing. Tot slot heeft de ontwikkeling van de 

informatietechnologie er voor gezorgd dat het eenvoudiger is netwerken te vormen van actoren die niet in 

elkaars nabijheid zijn (Hendriks & Tops, 2001, pp.21-22; Van Doornum, 2007, pp.8-9). 

Besluitvorming vindt plaats in beleidsnetwerken die volgens Weggeman gedefinieerd kunnen worden als 

‘min of meer stabiele patronen van sociale relaties tussen afhankelijke actoren die vorm krijgen rond 

beleidsproblemen en/of beleidsprogramma’s’ (2003, p.153). Bovens et al. voegen aan deze definitie toe dat 

alle partijen aanvaarden dat zij voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van andere actoren indien zij hun 

beleidsdoelstellingen willen verwezenlijken (2001, p.123). Een beleidsnetwerk bezit drie kenmerken: 

netwerken bestaan vanwege de wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren, er zijn veel verschillende actoren 

met ieder hun eigen doelen en netwerken bestaan uit relaties van min of meer blijvende aard. Weggeman 

vindt ook dat beleidsnetwerken een vloeibaar karakter hebben. Netwerken zijn sterk gericht op een bepaald 

project of beleidsissue waardoor het netwerk kan ophouden te bestaan zodra het project is afgerond. 

Bovendien passen beleidsnetwerken zich aan de maatschappelijke en politieke condities aan waardoor de 

grenzen van het netwerk niet hard zijn (Weggeman, 2003, pp.154-156). Ook de urban regime theory heeft 

urban regimes gedefinieerd als informele samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen met 

een zekere mate van stabiliteit en met een gedeelde beleidsagenda (Hamilton, 2004, p.455; Boelens, 2009, 

p.6). Doordat netwerken vaak een relatief langdurig karakter hebben treedt toch een zekere mate van 

institutionalisering op. Ook interactief beleid vindt plaats in een beleidsnetwerk van overheid, 

maatschappelijke organisaties en burgers. 

Volgens Rotmans hebben netwerken een multi-domein, multi-level en multi-actor karakter. Problemen 

spelen zich af op meerdere beleidsdomeinen waardoor samenwerking vereist is tussen de verschillende 

domeinen. Daarnaast zijn bij het oplossen van problemen meerdere bestuursniveaus betrokken. Tot slot 

betekent het multi-actor karakter dat bij besluitvorming veel verschillende actoren betrokken zijn (Poorter, 

2005, p.6). Kreukels & Simonis spreken in deze context zelfs over de multi-belangenstaat (1988, p.19). Het 

multi-domein, multi-level en multi-actor karakter van netwerken zijn erg toepasbaar op de ruimtelijke 

ordening. Ruimtelijke ordening is facetbeleid waardoor beleid invloed heeft op alle sectoren. Communicatie 

en coördinatie met de sectoren is belangrijk. Ook speelt juist in de ruimtelijke ordening het multi-level 

karakter. Zo heeft een nationaal project complexe regionale en lokale gevolgen waardoor alle niveaus 

aanwezig en betrokken dienen te zijn bij de besluitvorming. Door dit multi-domein en multi-level karakter zijn 

veel actoren betrokken bij besluitvorming. Om problemen op te lossen of beleid te ontwikkelen dient de 

overheid interacties aan te gaan met derden. 

Beleid wordt gevormd door onderhandelingen tussen publieke en private actoren in een netwerk. Zij zijn 

van elkaar afhankelijk om hun beleidsdoelen te realiseren. Daarvoor is vertrouwen tussen de actoren 

belangrijk (Sørensen & Torfing, 2004, p.6). In principe zijn alle actoren in het netwerk gelijkwaardig maar 

binnen het netwerk kan ook sprake zijn van machtsverschillen. Tijdens het beleidsproces zullen actoren 

constant proberen hun doelstellingen te realiseren met de inzet van zo min mogelijk middelen. 

Bestuurskundige John noemt de netwerken ‘webs of influence’ (2001, p.79). Iedere actor heeft zijn eigen 

strategie die uiteen kan lopen tot volledig gaan voor het eigen belang tot het prioriteren van het gezamenlijk 

belang (Van den Heuvel, 2005, p.39).  Dit probleem speelt ook bij interactief beleid. 

Door het werken in netwerken verandert de rol van de overheid. Voorheen hield zij zich voornamelijk 

bezig met het ontwikkelen van beleid terwijl zij nu in die netwerken een regisserende rol vervult. Zo stellen 

Kreukels & Simonis in 1988 al dat ’de overheid verliest […] in onze benadering haar monopoliepositie ten 

aanzien van het publiek domein. Bovendien is haar aandeel steeds onderhevig aan herdefiniëring in relatie 

tot wat de particuliere sector voor haar rekening neemt’ (1988, p.12). Indien een gemeente kiest voor 

interactief beleid moet zij zich bewust zijn van haar veranderende rol, zoals meer en intensievere 

samenwerking met burgers.  

In een netwerk van actoren is het niet eenvoudig samen tot een oplossing te komen door verschillende 

percepties en belangen. Daarom is het van belang problemen te structureren en dat actoren het eens zijn 

over de probleemdefiniëring. De verschillende percepties en belangen van actoren worden veroorzaakt door 

de institutionele context waarin zij zich begeven (Wissink, 2007, p.12). De ruimtelijke ordening houdt zich 

bezig met complexe vraagstukken waarmee veel onzekerheid gemoeid gaat. Hisschemöller & Hoppe 

onderscheiden vier typen problemen: ongestructureerd problemen, twee typen matig gestructureerde 

problemen en gestructureerd problemen. Het gevaar van het ongestructureerde probleem is dat de waarden 
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en belangen van actoren dermate verschillen dat geen oplossing gevonden kan worden voor het probleem. 

Indien toch gekozen wordt het beleid interactief te ontwikkelen, leidt dit tot conflicten. Het resultaat is dat niets 

gedaan kan worden met de uitkomsten van het interactieve proces en dat het probleem van de 

beleidsagenda gehaald wordt. Indien sprake is van een gestructureerd probleem, is de inbreng van andere 

belanghebbenden niet meer nodig. De beleidsmakers hebben in feite al een oplossing voor het probleem 

gevonden. Hierdoor is een interactieve aanpak niet meer bruikbaar en niet gewenst. Het gestructureerde 

probleem komt overeen met een voorwaarde die Pröpper & Steenbeek stellen voordat gekozen wordt voor 

interactief beleid. Er mag geen sprake zijn van een volledig uitgekristalliseerde problematiek. Voor de matig 

gestructureerde problemen is interactie tussen actoren nodig om tot een oplossing te komen (Hisschemöller 

& Hoppe, 1998, pp.53-72). Binnen de netwerkbenadering past het matig gestructureerde probleem het beste. 

Ook binnen interactief beleid is een matig gestructureerd probleem gewenst.  

De netwerkbenadering is ook te plaatsen in de ontwikkeling van government naar governance. Niet alle 

problemen kunnen opgelost worden door enkel de overheid. Samenwerking is vereist tussen publieke en 

private partijen, zoals maatschappelijke organisaties. Binnen de netwerken is sprake van horizontale 

samenwerking. In de literatuur worden verschillende omschrijvingen van governance gegeven. Zo 

onderscheidt Hirst zelfs vijf typen governance (Hirst, 2000, pp.14-19). Over de kern van het begrip 

governance zijn de auteurs het eens: beleid wordt niet enkel ontwikkeld door de overheid, maar in 

samenwerking met andere publieke en private organisaties. Ook de ontwikkeling van traditionele inspraak 

naar interactief beleid past binnen de ontwikkeling van government naar governance. 

De netwerkbenadering kent voor- en nadelen. Het voornaamste voordeel is dat beleid dat tot stand komt 

door samenwerking tussen publieke en private partijen groter draagvlak kent. Daarnaast zijn de 

communicatielijnen korter, waardoor het beleid efficiënter ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. Tot slot zorgt 

de interactie tussen de betrokkenen ervoor dat ‘ruimte geschept wordt voor meerdere gezichtspunten, 

oplossingen en een groter arsenaal aan middelen om de gezamenlijke doelstelling te bereiken’ (Van den 

Heuvel, 2005, p.46). Door het informele karakter van netwerken neemt echter de democratische controle af. 

‘Democracy meant that that choice should ultimately be made by a majority of all adults or their 

representatives’, maar beleid wordt nu ook ontwikkeld door actoren die niet gekozen zijn door de bevolking 

(Hirst, 2000, pp.20-23). Bovendien veroorzaken netwerken onduidelijkheid over wie het beleid ontwikkelt en 

wie de verantwoordelijkheid draagt voor het beleid (Bovens & Michiels, 2002, p.63; Van den Heuvel, 2005, 

p.46). Ook zijn in ieder netwerk niet altijd alle actoren gelijkwaardig doordat de ene actor over meer macht, 

kennis en ervaring beschikt dan andere actoren. Bovendien gaan veel actoren voor het eigen belang en dat 

kan het gezamenlijke doel schaden. Tot slot wordt door Van den Heuvel als nadeel genoemd dat de overheid 

slechts stuurt op hoofdlijnen en minder functioneert als belangenbehartiger voor het algemeen belang. Het 

doel van de netwerkbenadering is echter dat de overheid samen met andere partijen beleid ontwikkeld (Van 

den Heuvel, 2005, p.46). Interactief beleid kan leren van deze voor- en nadelen van de netwerkbenadering. 

Het verlies aan democratische controle en democratische legitimiteit is echter niet een probleem dat speelt bij 

interactief beleid bij gemeenten omdat ieder ruimtelijk plan vastgesteld wordt door de gemeenteraad. 

Hierdoor blijft de democratische legitimiteit gewaarborgd.  

Interactief beleid kan gezien worden in het licht van de netwerkbenadering. Ook volgens Edelenbos is 

‘interactieve beleidsvorming bij uitstek geschikt om het netwerkkarakter van de samenleving te verwoorden’ 

(2000, p.80). Door in een vroegtijdig stadium alle belanghebbenden te betrekken wordt een netwerk gevormd 

van actoren die samen het beleid ontwikkelen. Door een interactieve aanpak wordt een groter draagvlak 

gecreëerd en het beleid efficiënter ontwikkeld. Daarnaast spelen bij interactief beleid dezelfde problemen als 

bij de netwerkbenadering, zoals het machtsverschil. Zo bezit bijvoorbeeld de overheid meer kennis, ervaring 

en macht omtrent beleid ontwikkelen dan de meeste burgers. In tegenstelling tot de netwerkbenadering 

neemt de overheid bij interactief beleid wel de leiding. De overheid komt met het initiatief beleid te 

ontwikkelen en brengt de belanghebbenden bij elkaar. In die zin blijft de verantwoordelijkheid bij de 

desbetreffende overheid. Uit de netwerkbenadering kan een aantal succes- en faalfactoren van interactief 

beleid afgeleid worden (figuur 2.1). 

 

Figuur 2.1 Succes- en faalfactoren afgeleid uit de netwerkbenadering 

Succesfactoren Faalfactoren 

� samenwerking tussen publieke en private partijen; 
� het eens zijn over de probleemdefiniëring; 
� toepassen bij het juiste probleem. 

� de actoren zijn niet gelijkwaardig; 
� de actoren plaatsen het eigen belang boven het 

algemeen belang.  
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Interactief beleid is naast de netwerkbenadering verbonden met de communicatieve planning. Interactief 

beleid ontwikkelen vindt plaats in een groep van actoren waar communicatie nodig is om tot goede 

uitkomsten te komen.  

 

§ 2.3 Communicatieve planning 

Binnen de planningtheorie zijn verschillende fasen te herkennen: technische planning, systeemfunctionele 

planning, omvattende planning, institutionele planning en communicatieve planning. Interactief beleid kan het 

beste bezien worden vanuit de communicatieve planning. In het begin van de jaren zeventig is het 

communicatieve planningbegrip al geïntroduceerd maar pas aan het begin van de jaren negentig van de 

vorige eeuw ontstaat meer aandacht voor communicatieve planning (Wissink, 2003, pp.2-21). Dit valt gelijk 

met de introductie van interactief beleid.  

Bij de communicatieve benadering kan onderscheid gemaakt worden ‘tussen het analysekader en 

sturingsmodel – een onderscheid dus tussen het sociaal-wetenschappelijke analysekader van het 

communicatieve planningbegrip enerzijds en voorstellen voor de manier waarop planning als communicatief 

proces moet worden aangepakt anderzijds’ (Wissink, 2003, p.16). De gedachte achter de communicatieve 

planning is dat door interactie tussen actoren makkelijker omgegaan kan worden met complexe 

vraagstukken. Het belang van het proces wordt geplaatst boven het belang van de inhoud. De 

communicatieve planning ziet ruimtelijke ordening als meer dan alleen het ontwikkelen van plannen (Innes, 

1995, pp.183-185). Healey ziet het plan als het resultaat van de interactie(s) tussen partijen (Faludi & 

Korthals Altes, 1994, p.405). Planning is een interactieve en communicatieve activiteit. De planner is niet 

objectief en neutraal, maar moet gezien worden als actor in het beleidsproces (Innes, 1995, pp.183-185). 

Voorstanders van communicatieve planning zien planning als 'an interactive, communicative activity and 

depict planners as deeply embedded in the fabric of community, politics and public decisionmaking’ (Innes, 

1995, p.183).  

De Duitse socioloog Habermas wordt gezien als de grondlegger van de communicatieve planning.  

Volgens Habermas heeft communicatie drie functies: informatie verzamelen, het vormen en ontwikkelen van 

sociale relaties met anderen en communicatie kan gebruikt worden meningen en gevoelens uit te drukken 

(Edgar, 2006, p.22). Ook Forester is één van de eersten die zich toelegde op communicatieve planning. Hij 

observeerde het werk van de planoloog vanuit de ideologie van Habermas. Forester concludeert dat 

communicatie erg belangrijk is: ‘the quality of the communication counts; without it, technical information 

would never be trusted, and cooperation would be impossible. With no one listening, effective work in the 

planning office would grind to a halt (Forester, 1989, p.142). Volgens Forester bestaat beleid maken volledig 

uit communicatie en hangt het succes van beleid af van intenties en belangen van actoren (Forester, 1989). 

Ook het interactief ontwikkelen van beleid vraagt veel communicatie tussen de actoren om tot goede 

uitkomsten te komen.  

Ook internationale wetenschappers hebben zich gericht op communicatieve planning. Eén van deze 

wetenschappers is Healey. In haar artikel ‘The communicative turn in planning theory’ stelt zij vast dat een 

overgang heeft plaatsgevonden van de systeemfunctionele planning naar communicatieve planning. De kern 

van haar argumenten is dat planning een interactief en interpretatief proces wordt waaraan verschillende 

actoren deelnemen en discussie centraal staat (Healey, 1996, pp.221-222). 

Volgens De Roo & Voogd is ‘de opkomst van de communicatieve of participatieve benadering in planning 

een impliciete acceptatie van onzekerheid’ (2004, p.53). Communicatie is de enige manier om achter de 

belangen, doelen en perspectieven te komen van de verschillende actoren. Door deze communicatie kan de 

overheid proberen in te spelen op deze belangen. Bovendien verandert door communicatieve planning de rol 

van de overheid. De overheid bevindt zich in een moeilijke positie omdat zij niet meer de hoofdrolspeelster is 

bij beleidsvorming, maar tegelijkertijd het algemeen belang moet dienen (De Roo & Voogd, 2004, p.53). Ook 

Driessen erkent deze tweeledige taak van de overheid (Driessen, 1995, p.19).  

Grootste kritiek op de communicatieve planning is dat te weinig aandacht wordt besteed aan de rol van 

macht. ‘Communicative planning has repeatedly been criticized for not providing an adequate response to the 

unfair or destructive use of power in planning processes’ (Sager, 2006, p.224). Ook Howe & Langdon geven 

aan dat de communicatieve planning weinig rekening houdt met machtsverschillen tussen actoren (2002, 

p.211). Ook bij interactief beleid wordt macht genoemd als één van de factoren die interactief beleid 

bemoeilijkt. Doordat actoren beschikken over verschillende middelen, zoals geld, macht en ervaring, zijn zij 

niet gelijkwaardig. Dit belemmert het communicatieve proces. Een voorbeeld van deze macht kan de 
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grondpositie zijn. Indien een gemeente bijvoorbeeld gebruik wil maken van grond die in handen is van een 

projectontwikkelaar, beïnvloedt dit de positie van beide partijen in de onderhandelingen. Een 

projectontwikkelaar kan door deze positie veel invloed uitoefenen op de uiteindelijke plannen van de 

gemeente. De Roo & Voogd stellen dat een communicatieve benadering alleen ‘zinvol is voor die 

vraagstukken, waarbij de verschillende betrokken partijen min of meer gelijkwaardige en wederzijds 

afhankelijke belangen vertegenwoordigen’ (2004, p.55). 

Interactief beleid komt voort uit de communicatieve planning. Tijdens het interactief ontwikkelen van 

beleid staat communicatie centraal. Actoren dienen te discussiëren en te onderhandelen om hun doelen te 

bereiken. Uit de kritiek op de communicatieve planning kan geleerd worden dat macht van invloed is op het 

beleidsproces. Grote verschillen in macht en middelen kunnen dan ook een faalfactor zijn van een 

interactieve aanpak. Een gelijkwaardige verdeling van macht en middelen is noodzakelijk om tot goede 

uitkomsten van een interactief proces te komen (figuur 2.2). 

 

Figuur 2.2 Succes- en faalfactoren afgeleid uit de communicatieve planning 

Succesfactoren Faalfactoren 

� goede communicatie; 
� aanwezigheid van verschillende actoren; 
� ruimte voor discussie; 
� wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. 

� verschil in machtspositie; 
� geen gelijkwaardigheid tussen actoren. 

 

Alle succes- en faalfactoren van het wetenschappelijk perspectief 

Het voornaamste doel van dit hoofdstuk is interactief beleid te plaatsen in het grotere kader van de 

netwerkbenadering en de communicatieve planning. Uit dit wetenschappelijk perspectief kunnen echter ook 

succes- en faalfactoren afgeleid worden die ook op interactief beleid van toepassing zijn. Als gekeken wordt 

naar deze succes- en faalfactoren is vast te stellen dat veel succes- en faalfactoren van toepassing zijn op de 

actoren in het netwerk (figuur 2.3). 

 

Figuur 2.3 Succes- en faalfactoren van het wetenschappelijk perspectief 

 Succesfactoren Faalfactoren 

Netwerkbenadering � samenwerking tussen publieke en private 
partijen; 

� het eens zijn over de probleemdefiniëring; 
� toepassen bij het juiste probleem. 

� de actoren zijn niet gelijkwaardig; 
� de actoren plaatsen het eigen belang 

boven het algemeen belang. 

Communicatieve planning � goede communicatie; 
� aanwezigheid van verschillende actoren; 
� ruimte voor discussie; 
� wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. 

� verschil in machtspositie; 
� geen gelijkwaardigheid tussen 

actoren. 

 

§ 2.4 Conclusie  

De netwerkbenadering en de communicatieve planning zijn bruikbaar voor de analyse van interactief beleid 

en uit deze wetenschappelijke benaderingen kunnen succes- en faalfactoren afgeleid worden. Uit de 

netwerkbenadering kan een aantal aandachtspunten afgeleid worden voor het ontwikkelen van beleid in 

netwerken. De netwerkbenadering toont aan dat het belangrijk is dat de overheid zich realiseert dat 

besluitvorming niet alleen een overheidstaak is. Besluitvorming vindt plaats met meerdere actoren die zich 

verenigd hebben in een netwerk. Daarom is het van belang rekening te houden met de beperkingen die de 

netwerkbenadering heeft, bijvoorbeeld wanneer het individuele belang boven het gezamenlijk belang 

verkozen wordt. Daarnaast kan in een netwerk te veel nadruk liggen op de horizontale verbondenheid. Dit 

kan ervoor zorgen dat de betreffende overheid die het initiatief neemt voor interactief beleid geen overzicht 

meer heeft over het besluitvormingsproces. Het is belangrijk bij de keuze voor een interactieve aanpak een 

afweging te maken tussen het interactieve horizontale karakter en het traditionele verticale karakter van 

besluitvorming.  

Ook de communicatieve planning biedt meerwaarde voor interactief beleid. De communicatieve planning 

maakt duidelijk dat communicatie noodzakelijk is om het beleidsproces goed te doorlopen. Zonder goede 

communicatie in de groep actoren is het niet mogelijk de interactieve aanpak te laten slagen. Om deze reden 

is het van belang in een vroegtijdig stadium duidelijk te communiceren wat verwacht wordt van de actoren en 

wat de mate van participatie is. Indien dit niet duidelijk gecommuniceerd is kan dit later in het beleidsproces 

leiden tot conflicten. Goede communicatie kan dus gezien worden als een belangrijke factor voor het slagen 

van een (interactief) beleidsproces. Net zoals communicatie is macht een factor waar rekening meegehouden 
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moet worden tijdens het interactief vormen van beleid omdat verschil in machtsmiddelen niet zorgt voor een 

gelijkwaardige bijdrage aan het proces.  

 

In dit hoofdstuk is interactief beleid in het kader geplaatst van de netwerkbenadering en de communicatieve 

planning. Hiermee is interactief beleid bezien vanuit wetenschappelijk perspectief. In het volgende hoofdstuk 

staat een theoretisch perspectief centraal. 
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HOOFDSTUK 3.  Interactief beleid: een theoretisch perspectief 

 

§ 3.1 Inleiding 

Met name in bestuurskundige kringen is veel geschreven over interactief beleid. Wanneer is interactief beleid 

gewenst? Hoe zou interactief beleid beter vormgegeven kunnen worden? Veel onderzoek is verricht om 

antwoord te geven op deze vragen over interactief beleid (zoals Edelenbos, 2001; Pröpper & Steenbeek, 

2001). In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de literatuur over interactief beleid. Hierdoor wordt 

inzicht verschaft in de visies die bestaan op interactief beleid en deze visies helpen de succes- en 

faalfactoren van interactief beleid vast te stellen. Het overzicht wordt vooraf gegaan door een aantal 

algemene constateringen over interactief beleid. In dit onderzoek draait het om interactief beleid bij 

gemeenten in Nederland en daarom wordt literatuur gebruikt die zich richt op interactief beleid in Nederland.  

 

§ 3.2 Algemene constateringen 

Opmerkelijk aan de literatuur over interactief beleid is dat vooral bestuurskundigen zich gebogen hebben over 

dit onderwerp terwijl wanneer casestudies gebruikt worden het vaak gaat om ruimtelijke en infrastructurele 

projecten (Edelenbos, 2000; Hendriks & Tops, 2001; Glasbergen & Driessen, 2004). Juist een planologische 

kijk op interactief beleid is gewenst omdat de planologie dagelijks te maken heeft met beleidskeuzes omtrent 

interactief beleid. Interactief beleid draait om communicatie met derden. Dit is juist binnen de ruimtelijke 

ordening van belang omdat de ruimtelijke ordening facetbeleid is en zich begeeft in alle sectoren, waardoor 

veel horizontale en verticale coördinatie vereist is. 

Veel onderzoeken naar interactief beleid zijn verschenen tussen 1995 en 2002 (zoals Pröpper & 

Steenbeek 1998, 2000; Hendriks & Tops, 2001; Edelenbos, 2000; Hajer, 2001). De verklaring is dat na de 

introductie van interactief beleid in het midden van de jaren negentig bleek dat de hooggespannen 

verwachtingen niet uitkwamen waardoor een verbetering nodig was voor de aanpak van interactief beleid. 

Hierdoor kwam ‘aan de universiteiten een tweede generatie van interactief beleidonderzoekers op. Verder 

zetten senioronderzoekers grote onderzoeksprogramma’s uit op dit gebied, en was de vraag naar 

opdrachtonderzoek ook nog altijd groot. Dit alles leverde veel nieuwe publicaties op’. Bovendien had de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) besloten het thema ‘Bestuur in 

Beweging’ verkozen tot een van de thema’s van het subsidiebeleid (Van der Arend, 2007, p.111). Echter, 

door tegenvallende resultaten van interactief beleid ‘kreeg interactief beleid het slechte imago dat het 

ingewikkeld was, vooral veel geld kostte en naar verhouding weinig opleverde’ (Van der Arend, 2007, p.122). 

Of dit slechte imago juist was wordt betwijfeld, mede omdat anno 2009 overheden zich nog steeds richten op 

interactief beleid. 

De populariteit van het begrip interactief beleid is te zien aan de vele benamingen voor interactief beleid: 

interactieve beleidsvorming en interactieve besluitvorming, maar ook termen als coproductie, open 

planvorming, participatieve besluitvorming, participatieve beleidsvoering en consultatie duiden op interactief 

beleid (Gomis, 1999, p.25; Hendriks & Tops, 2001, p.9; Woltjer, 2002, p.437; WRR, 1997, p.29). In dit 

onderzoek wordt de term interactief beleid gehanteerd omdat het een overkoepelende term is. Zo behoren 

ook de besluitvorming en het beleidsproces tot interactief beleid. 

Ondanks de verschillende begrippen komen de doelstellingen van interactief beleid in de diverse 

onderzoeken overeen. De belangrijkste doelstelling van interactief beleid is het genereren van draagvlak. Ten 

tweede kan interactief beleid leiden tot inhoudelijke verrijking, omdat burgers en maatschappelijke 

organisaties een andere input hebben dan de overheid. Bovendien zorgt dit voor meer creativiteit tijdens het 

proces. Ook wordt de onzekerheid tijdens het proces gereduceerd, omdat de belangen en perspectieven al in 

een vroegtijdig stadium bekend zijn. Hierdoor wordt de tegenwerking in een later stadium van het 

beleidsproces verminderd. Uiteindelijk leidt een interactief proces tot een versnelling van het beleidsproces 

en tot een verbetering van de relatie tussen de burger en de overheid (zoals Edelenbos, 2000; Pröpper & 

Steenbeek, 2001; De Graaf, 2007; Gomis, 1999; Meuleman, 2003).  

Als het gaat om interactief beleid wordt vaak gesproken over dat elementen van de representatieve 

democratie vervangen worden door die van de participatieve democratie (zoals Oosten, 2005; Van der 

Heijden & Schrijver, 2002; Neverauskas & Tijūnaitien÷, 2007; Woltjer, 2002). Bij de representatieve 

democratie wordt het bestuur gevormd door representanten van het volk, terwijl bij de participatieve 

democratie interactie tussen overheid en burger centraal staat. Actief burgerschap staat bij participatieve 

democratie centraal, terwijl bij representatief burgerschap sprake is van passief burgerschap (Oosten, 2005, 
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p.72; Van der Heijden & Schrijver, 2002, p.10). ‘Al met al worden in de beleidsvorming het monopolie van het 

nationale centrum en dat van partijpolitici en deskundige ambtenaren verbroken. Het ideaal is een open 

beleidsvorming met vrije discussie waarin de sterkste argumentatie met de breedste aanhang op de 

voorgrond treedt. Gaandeweg de beleidsvorming komen de deelnemers aan de discussie tot wederzijds 

begrip’ (Oosten, 2005, p.71). Ook Woltjer (2002) spreekt in dit verband over de directe (participatory) en de 

indirecte (representative) democratie. Bij de directe democratie nemen de burgers zelf beslissingen, terwijl bij 

de indirecte democratie volksvertegenwoordigers deze beslissingen nemen. Hij stelt dat ‘a theoretical 

consideration of participatory planning is closely related to the concept of democracy’ (Woltjer, 2002, p.438). 

Interactief beleid past meer bij actief burgerschap dan bij passief burgerschap, omdat burgers de 

mogelijkheid geboden wordt mee te denken over beleid. Daarnaast is de overgang van government naar 

governance is een terugkerend thema in de internationale literatuur. Het top-down, hiërarchische bestuur 

wordt vervangen door een meer bottom-up en interactiever bestuur (Van der Arend, 2007, p.18). 

Ten slotte is de participatieladder vaak te vinden in literatuur over interactief beleid. Bestuurskundige 

Arnstein introduceerde als eerste in 1969 de participatieladder die symbool staat voor een verbetering van de 

rolverdeling tussen overheid en burgers. Zij onderscheidt acht treden op haar participatieladder: hoe hoger 

een interactief proces scoort op de participatieladder, hoe groter de rol van de belanghebbenden en hoe 

kleiner is de rol van de overheid. Daarnaast deelt Arnstein de acht treden in drie groepen in: non-

participation, tokenism en citizen power. Tokenism betekent dat sprake is van symbolische participatie. 

Burgers kunnen reageren op een plan dat door de overheid is ontwikkeld, waardoor tokenism gezien kan 

worden als het Nederlandse inspraakmoment. De hoogste mate van interactie wordt bereikt wanneer sprake 

is van citizen control. Dit betekent dat burgers volledig toezicht en zeggenschap hebben op het 

beleidsvormingsproces (figuur 3.1) (Arnstein, 1969, pp.16-224; Woltjer, 2002, p.439). Interactief beleid past 

binnen de derde categorie van Arnstein: citizen power.  

 

Figuur 3.1 Participatieladder Arnstein     
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Bron: Arnstein, 1969 
 
Figuur 3.2 Participatieladder Edelenbos  
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Bron: Edelenbos & Klijn, 2005, p.13 
 
Figuur 3.3 Participatieladder Pröpper 
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Bron: Pröpper & Steenbeek, 2001, p.55 

 

Dit voorbeeld heeft navolging gekregen door onder andere Edelenbos (2000) en Pröpper & Steenbeek (2001) 

(figuur 3.2 en 3.3). Pröpper & Steenbeek maken onderscheid in verschillende bestuursstijlen: consultatieve, 

participatieve, delegerende, samenwerkende en faciliterende stijl. Edelenbos maakt een ander onderscheid: 

informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Met behulp van de participatieladder kan 

de mate van interactie gemeten worden. Bij beide participatieladders geldt: hoe hoger op de 

participatieladder, des te interactiever is de beleidsvorming (Edelenbos, 2000, pp.44-45; Edelenbos & Klijn, 
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2005, p.13). Diverse gemeenten verwijzen in hun beleidsdocumenten betreffende interactief beleid naar één 

van deze participatieladders (zoals Gemeente Coevorden, 2005; Gemeente Harderwijk, 2005; Gemeente 

Scheemda, 2004). 

Bij de participatieladders wordt aangegeven dat hoe hoger het beleid scoort op de participatieladder, hoe 

meer sprake is van interactief beleid. Weinig aandacht wordt echter geschonken aan het gegeven dat niet 

voor alle projecten een interactieve aanpak vereist is. Daarnaast zijn de beleidsdoelstellingen van invloed op 

(het succes van) de interactieve aanpak. Indien een gemeente een laag ambitieniveau heeft betreffende 

interactief beleid zal zij nooit de bovenste treden van de participatieladder bereiken. De participatieladder 

concludeert dat de besluitvorming interactiever had kunnen zijn, terwijl het doel van de gemeente met het 

lage ambitieniveau is behaald. De mate van interactief beleid is afhankelijk van de beleidsdoelstellingen van 

de desbetreffende gemeente. Tot slot houdt de participatieladder geen rekening met de verschillende fasen 

van besluitvorming. Gedurende het beleidsproces vindt variatie plaats in de mate van participatie. Zo kan 

bijvoorbeeld in het begin van het beleidsproces gekozen worden voor veel interactie met de burger en in een 

latere fase voor minder interactie. Dit beleidsproces kan dan niet langs de participatieladder gelegd worden. 

De participatieladder houdt weinig rekening met de beleidsdoelstellingen van de gemeente, het type project, 

het type actoren en de fasen van het beleidsproces waardoor de empirische waarde van de participatieladder 

gering is. 

 

§ 3.3 Stromingen binnen de literatuur 

Al geconstateerd is dat diverse auteurs zich gebogen hebben over het onderwerp interactief beleid. De 

auteurs gebruiken verschillende indelingen om de literatuur over interactief beleid te bestuderen. Zo kiest 

Edelenbos (2000) ervoor de literatuur over interactief beleid te bespreken aan de hand van de essenties en 

de motieven van interactief beleid, waarna hij vervolgens ingaat op de procesmatige kant van interactief 

beleid. Bij de procesmatige kant bespreekt hij onder andere de rolverdeling tussen burger en overheid. Een 

ander voorbeeld van Edelenbos et al. (2006) is dat onderscheid gemaakt wordt naar de inhoudelijke 

dimensie, de procesdimensie, de machtsdimensie en de institutionele inbedding van de interactieve praktijk. 

Dit duidelijke onderscheid tussen de inhoudelijke en procesmatige kant van interactief beleid zorgt ervoor dat 

niet naar voren komt wat de visie van de auteurs is die geschreven hebben over interactief beleid. Bovendien 

is een nadeel van deze manier dat geen overzicht gegeven wordt van de ontwikkeling en de opkomst van 

interactief beleid sinds de jaren negentig.  

Van der Arend (2007) gebruikt in haar proefschrift vier stromingen om de literatuur over interactief beleid 

in te delen. Zij ziet een optimistische, normatieve, pessimistische en kritische stroming binnen de literatuur 

over interactief beleid. Tijdens de introductie van interactief beleid werden met name de voordelen van 

interactief beleid gezien. Interactief beleid zou de nieuwe vorm van inspraak zijn en leiden tot beter beleid. Na 

de eerste experimenten met interactief beleid kwamen de eerste normatieve auteurs. Interactief beleid wordt 

door hen nog steeds gezien als oplossing voor de problemen die inspraak met zich mee bracht, maar de 

aanpak van interactief beleid zou beter kunnen. De auteurs met een normatieve invalshoek richten zich dan 

ook op de verbetering van het interactieve beleidsproces. Vervolgens blijkt dat de beleidsdoelstellingen van 

interactief beleid niet altijd behaald worden en hieruit komt de pessimistische literatuur voort. Interactief beleid 

zou geen oplossing bieden. Een voordeel van deze methode is dat auteurs te plaatsen zijn binnen deze 

stromingen en dat hun visie op interactief beleid duidelijk gemaakt kan worden. Deze vier stromingen samen 

geven een goed overzicht van de literatuur over interactief beleid. Een nadeel van deze methode is dat een 

indeling in optimistische, normatieve, pessimistische en kritische literatuur enigszins subjectief is. Overigens 

is deze indeling niet geheel nieuw, omdat Hendriks & Tops ook al onderscheid maakten tussen ‘lofzangen en 

steunbetuigingen’ en ‘kritieken en bedenkingen’ van interactief beleid (De Graaf, 2007, p.21). 

In dit onderzoek is gekozen de indeling van Van der Arend (2007) te gebruiken, omdat aan de hand van 

deze indeling een overzicht gegeven kan worden van de literatuur over interactief beleid. Aangegeven moet 

worden dat alleen de indeling van Van der Arend wordt gebruikt, maar dat de invulling van deze indeling 

uniek is voor dit onderzoek. Uit deze literatuur kunnen factoren afgeleid worden die van invloed kunnen zijn 

op het succes of falen van interactief beleid. Bij de indeling kan het voorkomen dat één auteur onder twee 

stromingen valt, zoals Woltjer. Dit komt omdat hij meerdere artikelen gepubliceerd heeft waarvan de toon 

uiteen loopt. Het doel van deze paragraaf is dan ook niet alle literatuur rondom interactief beleid in te delen, 

maar om duidelijk te maken dat interactief beleid vanuit verschillende visies kan worden bezien en dat deze 

visie invloed heeft op de manier waarop interactief beleid wordt toegepast.  
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Optimistische stroming 

De optimistische benadering van interactief beleid is vooral gericht op het beschrijven van interactieve 

processen. Van der Arend omschrijft de optimistische benadering als volgt: ‘[…] niemand hoeft zich in te 

spannen om veranderingen in de rolverdeling tussen overheid en burgers te realiseren, want die hebben 

immers al plaatsgevonden. Niet doorzettingsvermogen, intelligentie en de strijd tegen de macht, maar 

vertrouwen in de werking van interactieprocessen is de cruciale succesfactor. Het enige dat mensen en 

organisaties te doen staat, is zich aan te passen aan de nieuwe realiteit’. Interactief beleid leidt altijd tot win-

win situaties. Bovendien wordt de intrede van interactief beleid gezien als een logisch gevolg van 

maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de individualisering, de mondige burger en de toenemende 

complexiteit van de samenleving. De burger wil betrokken worden bij het besluitvormingsproces en invloed 

uitoefenen op de inhoud van beleid. Een rolverandering is opgetreden tussen burger en overheid, waardoor 

aanpassing van de beleidsinstrumenten nodig is. Dit resulteerde in de invoering van interactief beleid. 

Volgens Van der Arend zien de optimisten geen terugtredende overheid, maar moet de overheid een 

participerende rol spelen in het beleidsproces en dient de externe procesmanager het proces te sturen (Van 

der Arend, 2007, pp.12-13). 

Glasbergen & Driessen hebben een optimistische kijk op interactief beleid. Zij zien interactief beleid als 

de nieuwe aanpak voor besluitvorming. Volgens hen kent de traditionele benadering twee grote nadelen: de 

duur van het besluitvormingsproces en het gebrek aan kwaliteit van het plan en besluitvormingsproces. Het 

eerste wordt volgens Glasbergen door velen geweten aan de vertragende werking van de inspraakprocedure. 

Het tweede wijdt Glasbergen aan de organisatorische fragmentatie, het gebrek aan coördinatie tussen 

actoren, te weinig ruimte voor discussie over de kosten en baten van projecten en het niet serieus nemen van 

alle beleidsalternatieven (Glasbergen & Driessen, 2004, pp.264-265). Eén van de reacties op deze nadelen is 

de introductie van interactief beleid in de jaren negentig. Bij interactief beleid dienen de deelnemende actoren 

te overleggen en op basis daarvan een plan te ontwikkelen. Dit overleggen en discussiëren zorgt voor een 

betere kwaliteit van het plan. Glasbergen & Driessen beseffen dat interactief beleid zorgt voor een toename 

van de complexiteit en onzekerheid binnen het project. Dit wordt veroorzaakt door de vele verschillende 

actoren met ieder hun eigen belangen en perspectieven op het plan. Maar ‘at the same time, setting up an 

interactive process is itself an activity that reduces the level of uncertainty and complexity – specifically with 

respect to the interaction patterns that used to take shape around hierarchically and centrally managed 

projects’ (Glasbergen & Driessen, 2004, p.273). Interactieve planning zorgt ervoor dat alle belangen en 

perspectieven zich verzamelen rond een project en dat geprobeerd wordt overeenstemming te bereiken in 

een vroegtijdig stadium. Glasbergen & Driessen zien interactief beleid als een flexibel proces waarin 

onderling vertrouwen belangrijk is (2004, p.274). Vertrouwen is een belangrijke succesfactor, omdat voor 

goede resultaten er vertrouwen dient te zijn tussen de actoren (Van der Arend, 2007, p.13). Zo dienen zij 

duidelijk te maken welke belangen, perspectieven, middelen en doelen zij hebben. Ook is het belangrijk dat 

alle actoren zich aan hun beloften houden. Hiermee hangt samen dat volgens Meuleman regelmatig 

beslissingen worden teruggetrokken die gemaakt zijn tijdens het interactieve proces. Dit leidt tot wantrouwen 

tussen de actoren die betrokken zijn bij het interactieve proces (Meuleman, 2003, pp.40-41). Zonder 

vertrouwen kan een interactief beleidsproces niet slagen. Uit het artikel blijkt dat Glasbergen & Driessen 

voorstanders zijn van interactief beleid. De nadelen van interactief beleid worden verworpen en ook worden 

geen aanbevelingen gedaan hoe interactief beleid verbeterd zou moeten worden, waardoor het onderzoek 

geen normatief karakter heeft.  

De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld (1998) noemen in hun boek ‘Procesmanagement’ een aantal 

argumenten voor een procesbenadering. De procesbenadering lijkt zeer op interactief beleid, waardoor de 

argumenten ook passen bij een interactieve aanpak. Ten eerste wordt door een procesbenadering draagvlak 

gecreëerd en dit kan door alle relevante partijen in een vroeg stadium te betrekken, zodat zij ook mee kunnen 

denken over de probleemformulering en oplossingen. De betrokkenheid van veel partijen leidt tot een 

reductie van de onzekerheid omtrent het probleem. Bovendien leiden de vele verschillende perspectieven tot 

een verrijking van alle de probleemdefinities en de oplossingen. Tot slot wordt door het vroeg betrekken van 

de actoren in het besluitvormingsproces tegenwerking in een latere fase voorkomen. Deze voordelen passen 

ook bij interactief beleid. De Bruijn et al. benadrukken de voordelen van de procesbenadering en verwerpen 

in het afsluitende hoofdstuk de bezwaren van de procesbenadering, zoals het bezwaar dat de 

procesbenadering tot stroperige besluitvorming leidt. Volgens de auteurs wordt stroperigheid niet veroorzaakt 

door de procesbenadering, maar door ‘een houding van command and control in een omgeving die zich hier 
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slecht voor leent’ (1998, p.185). Ook interactief beleid krijgt vaak de stempel dat het zorgt voor een vertraging 

van het beleidsvormingsproces. Echter, juist het vroegtijdig betrekken van actoren kan zorgen voor een 

versnelling van het besluitvormingsproces omdat tegenwerking en conflicten in een later stadium worden 

voorkomen. Dit wordt ondersteund door het rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie 

(ook Commissie Wallage genoemd): ‘Soms is men bezorgd dat een interactief traject leidt tot tijdverlies. 

Natuurlijk kost een interactief proces tijd. Een goed vormgegeven en goed uitgevoerd interactief proces leidt 

per saldo echter tot een tijdwinst. Het ‘tijdverlies’ van de interactie vooraf wordt ruimschoots gecompenseerd 

door tijdwinst aan het eind van het proces, door een soepelere implementatie, minder bezwaarprocedures 

e.d..’ (Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, 2001, pp.45-46). Ook Teisman vindt dat een 

spanningsveld bestaat tussen snelheid en kwaliteit. ‘Het is mooi als een proces snel gaat, maar het is 

belangrijker dat het project dat uit de besluitvorming resulteert, de behoeften bevredigt van degenen die er 

decennia lang gebruik van moeten maken’ (Teisman, 1998, p.142). Een ander bezwaar is dat bij een 

procesbenadering de partijen niet echt invloed hebben, maar dat het gebruikt wordt om partijen tevreden te 

houden. Echter, de initiatiefnemer tast hierdoor de relaties met de betrokken partijen aan, waardoor de 

initiatiefnemer niet zal kiezen voor een gesuggereerde procesbenadering. Tot slot is een bezwaar tegen de 

procesbenadering dat het bij besluitvorming om waarden gaat die niet zijn te overbruggen. Tegengestelde 

waarden betekenen echter niet dat geen consensus bereikt kan worden (De Bruijn et al., 1998, pp.185-189). 

Door het expliciet verwerpen van de bezwaren en de nadruk op de voordelen van de procesbenadering kan 

geconcludeerd worden dat De Bruijn et al. optimistisch zijn over interactief beleid.  

De aangehaalde auteurs staan optimistisch tegenover interactief beleid. Zij zien interactief beleid als het 

logische gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de onvrede over de traditionele inspraak. Hierdoor is 

de rolverdeling tussen burger en overheid al veranderd en is slechts een verandering van de instrumenten 

noodzakelijk. De aanname dat interactief beleid altijd leidt tot win-win situaties is een naïeve gedachte, omdat 

niet ieder interactief beleidvormingsproces succesvol kan zijn. Toch is een aantal succes- en faalfactoren af 

te leiden uit de visie van de optimisten (figuur 3.4). De eventuele nadelen van interactief beleid worden door 

de optimisten weerlegd, waardoor aan de hand van de gedachte van de optimisten geen concrete 

faalfactoren af te leiden zijn. Als voldaan wordt aan de succesfactoren zullen de beleidsdoelstellingen 

behaald worden.  

 

Figuur 3.4 Succes- en faalfactoren uit de optimistische stroming 

Succesfactoren Faalfactoren 

� vertrouwen tussen participanten; 
� aanwezigheid van vele verschillende actoren. 

 

 

Normatieve stroming 

De normatieve benadering van interactief beleid richt zich met name op de verbetering van het beleidsproces. 

Vaak worden beleidsaanbevelingen gegeven hoe het interactieve beleid beter vormgegeven had kunnen 

worden.  

Pröpper & Steenbeek (1998; 2001) richten zich voornamelijk op de organisatorische kant van interactief 

beleid en proberen de methode en de toepassingen van interactief beleid te verbeteren. Volgens Pröpper & 

Steenbeek is ‘interactief beleid […] erop gericht de invloed van belanghebbenden binnen en buiten de 

overheid op het beleid te vergroten en kennis en inbreng te delen’. Hierbij definiëren zij interactief beleid als 

volgt: ‘interactief beleid betekent dat een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in open 

wisselwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen’ 

(Pröpper & Steenbeek, 2001, p.15). De burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere 

overheden vormen de belanghebbenden. De belanghebbenden kunnen door interactief beleid invloed 

uitoefenen op het beleid van de overheid. Door hen vroegtijdig in het beleidsvormingsproces te betrekken 

wordt een groter draagvlak verwacht, omdat zij zien hoe het beleid tot stand gekomen is. Een groter 

draagvlak betekent dat de uitvoerbaarheid van het beleid toeneemt (Pröpper & Steenbeek, 1998, p.4; 

Pröpper & Steenbeek, 2001, pp.15, 152). In hun boek ‘De aanpak van interactief beleid: elke situatie is 

anders’ hebben Pröpper & Steenbeek (2001) de doelstellingen en voorwaarden van interactief beleid 

vastgesteld, een participatieladder opgesteld van bestuursstijlen, een aanpak van interactief beleid en een 

afwegingskader ontwikkelt. Hun onderzoek is dus voornamelijk normatief en richt zich op de verbetering van 

de interactieve aanpak.  
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Pröpper & Steenbeek gaan concreet in op de succes- en faalfactoren van hun casestudies (de dialoog 

aanpak: Schouwen-Oost en de ketenbenadering: Kansen Oost-Nederland). Veel van deze succes- en 

faalfactoren zijn te herleiden tot goede communicatie. Tijdens het hele beleidsproces is het van belang dat er 

veel en goede communicatie is tussen de actoren en de aanwezigheid van een gespreksleider kan hierbij 

helpen. Ook is aanwezigheid van veel verschillende actoren belangrijk voor de inhoud van beleid en 

meerdere actoren betekent ook dat meerdere hulpmiddelen beschikbaar zijn. Door de betrokkenheid van veel 

verschillende actoren kan tijdens het proces gebruik gemaakt wordt van meerdere hulpmiddelen. De actoren 

moeten wederzijdse afhankelijk zijn: ‘er dient sprake te zijn van wederzijdse afhankelijkheden, waardoor 

partijen voor succesvolle beleidsvorming op elkaar zijn aangewezen’ (Hendriks & Tops, 2001, p.23). Het 

gebruik van meerdere hulpmiddelen, zoals kennis en geld, zullen ten goede komen aan de uitkomsten van 

het interactief proces. Het kan echter voorkomen dat onvoldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn en de 

politieke capaciteit gering is om beleid interactief te ontwikkelen (Pröpper & Steenbeek, 2001, p.188). 

Hendriks & Tops stellen dat interactieve beleidsvoering niet werkt als één actor in sterke mate kan bepalen 

wat er gebeurt doordat de actor over veel hulpmiddelen beschikt (2001, pp.21-22). 

Een andere succesfactor is dat gebleken is dat de problematiek geschikt was voor een interactieve 

aanpak. De voornaamste faalfactor is dat de overheid minder macht wilde afstaan dan aanvankelijk 

aangenomen werd. Een andere faalfactor is dat de kans bestaat dat actoren het niet eens worden over de 

probleemdefinitie, waardoor de discussie niet leidt tot resultaten. Daarnaast is het belangrijk dat het 

beleidsdoel helder is. Onduidelijkheid over het beleidsdoel en de probleemdefinitie zorgen voor een zinloze 

discussie. Volgens Pröpper & Steenbeek komt het regelmatig voor dat de doelstelling niet aansluit bij de 

invulling van een interactieve aanpak (Pröpper & Steenbeek, 2001, pp.175-188). 

Opmerkelijk aan het boek van Pröpper & Steenbeek (2001) is dat de inhoud niet geheel aansluit bij de 

titel van het boek ‘de aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders’. De beleidscontext voor ieder 

project verschilt, waardoor geen stappenplannen ontwikkeld kunnen worden die in iedere gemeente op ieder 

project van toepassing zijn. Wel kan aangegeven worden waar rekening mee gehouden dient te worden als 

gekozen is voor een interactieve aanpak. Ondanks de titel geven Pröpper & Steenbeek in hun boek zeer 

concrete stappenplannen en randvoorwaarden die op ieder project in iedere gemeente toegepast zouden 

kunnen worden. 

Ook bestuurskundige Edelenbos past binnen het normatieve karakter van de literatuur over interactief 

beleid. Hij ziet interactieve beleidsvorming als ‘voortzetting van twee Nederlandse tradities, namelijk een 

traditie van inspraak en een traditie van ‘schikken en plooien’’ en definieert interactieve beleidsvorming als: 

‘het vroegtijdig betrekken van burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in 

openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en 

oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politieke besluit’ (2000, p.39). Volgens 

Edelenbos bestaat interactieve beleidsvorming uit vier essenties: openheid, gelijkwaardigheid, debat en 

invloed. Interactieve beleidsvorming vereist een open beleidsstijl, de inbreng van iedere belanghebbende is 

van gelijke waarde voor het interactieve beleidsproces, er is sprake van debat tussen belanghebbenden en 

tot slot betekent interactief beleid dat belanghebbenden het beleid beïnvloeden (Edelenbos, 2000, p.37-43). 

Bovendien legt Edelenbos de nadruk op het dynamische karakter van interactief beleid: ‘interactive decision 

making involves dynamic processes where in learning processes occur and objectives change as a 

consequence of interaction and the exchange of information’ (Edelenbos & Klijn, 2005, p.7). Tot slot noemt 

Edelenbos verschillende motieven voor interactief beleid (figuur 3.5). Deze motieven kunnen gezien worden 

als de beleidsdoelstellingen van interactief beleid.  
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Figuur 3.5  Motievenketen van interactief beleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Edelenbos, 2000, p.89 

 

Indien beleid interactief ontwikkeld wordt, leidt dit tot een verhoging van de democratische legitimiteit (1). 

Door de betrokkenheid van burger bij beleidsvorming wordt de kloof tussen burger en bestuur gedicht (2). Bij 

de beleidsvoering wordt de kennis, informatie, deskundigheid en ervaring van burger gebruikt bij het zoeken 

naar oplossingen en dit leidt tot het vergroten van het probleemoplossend vermogen (3). Betere oplossingen 

worden gecreëerd doordat verschillende vormen van kennis en meerdere perspectieven gebruikt worden. Dit 

leidt tot een verhoging van de kwaliteit van het beleid (4). Evenals Pröpper & Steenbeek (2001) geeft 

Edelenbos aan dat de betrokkenheid van burgers bij beleidsvorming leidt tot een vergroting van het draagvlak 

voor het ontwikkelde beleid, omdat zij hun wensen terug zien in het beleid (5). Hierdoor zullen zij minder 

weerstand bieden. Uiteindelijk leidt interactief beleid tot een versnelling van het beleidsproces (6) (Edelenbos, 

2000, p.89). Deze motieven zijn door vele andere auteurs ook gebruikt, onder andere door Van der Arend 

(2007) en De Graaf (2007). De manier waarop Edelenbos de motieven weergeeft suggereert dat het 

versnellen van het beleidsproces het uiteindelijke doel is van interactief beleid. De zes motieven staan echter 

los van elkaar. Daarnaast mist het motief dat door interactief beleid alle belangen en perspectieven van de 

belanghebbenden achterhaald worden en dat op basis van die belangen en perspectieven beleid gevormd 

wordt. Tot slot redeneert Edelenbos vanuit de overheid en mist het ‘menselijk perspectief’.  

Ook Hendriks & Tops vinden dat interactieve beleidsvorming bijdraagt aan een verbreding van het 

draagvlak en dat interactieve beleidsvorming een ‘goede voorbereiding vormt op latere stappen in een 

juridisch getinte procedure en draagt het [interactief beleid] bij aan een verrijking van het beleid’ (2001, p.21). 

In hun boek leggen zij de nadruk op interactief beleid en de veranderende politieke verhoudingen. Bij 

interactief beleid is sprake van horizontale verbondenheid en niet meer van hiërarchische sturing. Bovendien 

vinden zij dat een interactionistische benadering ontwikkeld moet worden om de huidige instrumentele 

benadering te corrigeren en compenseren (Hendriks & Tops, 2001, pp.109, 178). 

Edelenbos & Monnikhof stellen dat de literatuur over interactief beleid met name een beschrijvend 

karakter heeft en dat systematisch empirisch onderzoek naar interactief beleid schaars is (Bovens, 2000, p.6; 

Hendriks & Tops, 2001, p.10). Om deze reden hebben Edelenbos & Klijn een aantal cases onderzocht, 

waaruit conclusies getrokken worden over hoe interactief beleid beter vormgegeven had kunnen worden. Er 

kunnen echter kanttekeningen geplaatst worden bij de manier van onderzoek. Zo worden meerdere cases 

vergeleken, maar nauwelijks wordt gekeken naar de verschillende beleidscontexten. Ook De Graaf (2007) 

noemt de poging van Edelenbos & Klijn ‘kleinschalig’. Met dit organisatorische doel past Edelenbos binnen de 

normatieve stroming (Edelenbos, 1998; Edelenbos & Klijn, 2005).  

Indien bij normatieve onderzoeken geconcludeerd wordt dat het interactief beleid gefaald heeft moet een 

schuldige gezocht worden. Soms wordt het falen geweten aan het slechte functioneren van de 

procesmanager, maar meestal wordt het ‘falen geweten aan een gebrek aan steun of een teveel aan 

tegenwerking van andere personages’ zoals bestuurders en politici ‘die niet willen luisteren, omdat ze hun 

macht niet uit handen willen geven, of aan het eind van het proces weer terugvallen in hun oudere rol’ (Van 

der Arend, 2007, p.12). 

De normatieve stroming in de literatuur over interactief beleid is een realistische stroming. Uitgangspunt 

is dat interactief beleid de beleidsdoelstellingen kan behalen mits de interactieve aanpak juist is. Zij zetten 

zeer duidelijk de beleidsdoelstellingen van interactief beleid uiteen. De normatieve auteurs geven 
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handreikingen om de aanpak van interactief beleid te verbeteren. Het succes en de bruikbaarheid van de 

literatuur van de normatieve stroming blijkt uit het feit dat vaak verwezen wordt naar deze auteurs in 

onderzoeken naar interactief beleid. Doordat de normatieve auteurs zich richten op een verbetering van de 

interactieve aanpak hebben zij oog voor de succes- en faalfactoren van interactief beleid (figuur 3.6). Indien 

bij een interactief traject sprake is van veel succesfactoren kunnen de beleidsdoelstellingen eenvoudiger 

worden behaald.  

 

Figuur 3.6 Succes- en faalfactoren uit de normatieve stroming 

Succesfactoren Faalfactoren 

� goede communicatie tijdens het gehele proces; 
� aanwezigheid van de diverse actoren en hulpmiddelen; 
� interactief beleid wordt toegepast bij de juiste problematiek; 
� voldoende openheid, gelijkwaardigheid, debat en invloed; 
� wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. 

� overheid wil minder macht afstaan dan de bedoeling was; 
� het niet goed functioneren van de procesmanager; 
� het niet eens worden over de probleemdefinitie en/of het 

beleidsdoel. 

 

Pessimistische stroming 

Volgens de auteurs met een pessimistische kijk op interactief beleid kan interactief beleid nooit leiden tot een 

win-win situatie. Door Van der Arend (2007) wordt dit geweten aan de rol van macht. ‘Zonder begrip en 

rekenschap van de werking van macht zullen interactieve projecten mislukken en mogelijk ondemocratische 

effecten sorteren’ (Van der Arend, 2007, p.4). Daarnaast hebben de procesmanagers veel invloed op het 

proces en de inhoud van het beleid. Zij bepalen immers wie betrokken worden bij het interactieve beleid.  

Voogd & Woltjer (1999) staan pessimistisch tegenover interactief beleid. Zo constateren zij dat ‘neither 

theorists nor practitioners are entirely clear on what succesful participation means’. Ook Neverauskas & 

Tijūnaitien÷ hebben onderzoek gedaan naar public participation en benadrukken diverse malen in hun artikel 

dat meerdere perspectieven bestaan op public participation (2007, p.28). Uit het artikel van Voogd & Woltjer 

kan afgeleid worden dat een interactieve aanpak van beleid nooit kan slagen. De redenen die zij daarvoor 

aandragen zijn faalfactoren van interactief beleid. Volgens Voogd & Woltjer is bij een interactief beleidsproces 

het onmogelijk alle partijen te betrekken en is sprake van selectieve participatie: ‘experiences in participatory 

planning at the local level provide evidence of selective participation’. Daarnaast zien veel lokale (en 

regionale) betrokkenen niet het belang in van betrokkenheid bij nationale projecten. Daarbij komt dat de 

betrokkenen zich slechts richten op hun eigen belangen, waardoor het resultaat van een interactieve aanpak 

niet het publieke belang dient. Bovendien dient interactief beleid transparant te zijn door de complexiteit van 

problemen. Volgens Voogd & Woltjer toont de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan aan dat onder het 

mom van interactief beleid besluiten worden genomen door alleen de machtige actoren. ‘No environmental 

groups or institutions, or other social or citizen groups, were invited to participate. In the end, they were 

unable to change the outcome of this 'communicative planning process' [interactief beleid], because it was 

presented as an outcome of a complex consensus-building process. The consequence of this might be that a 

selective nondemocratic group makes decisions that affect the entire population (Voogd & Woltjer, 1999, 

pp.844-850). Voogd & Woltjer sluiten hun artikel af met de conclusie dat interactief beleid nooit de 

conventionele planning kan vervangen, maar slechts een aanvulling kan zijn (1999, p.851).  

In een ander artikel van Woltjer ‘De keerzijde van draagvlak’ noemt hij veel bezwaren tegen het 

verkrijgen van draagvlak: ‘alleen actieve participanten doen mee, wat leidt tot selectieve participatie; er is 

sprake van een gezamenlijk belang tegenover een algemeen belang; er is een wisselende bereidheid te 

participeren; er zijn nogal eens meer tegenstanders dan voorstanders; relatief grote aantallen participanten, 

met elk een mening; het kan gemakkelijk een kostbaar, langdurig en onbeheersbaar proces worden; er is 

nadruk op korte termijn, de directe omgeving en individuele belangen; er is minder aandacht voor een 

samenhangend strategisch perspectief; oplossingen worden meer als uitkomst dan als start van een proces 

gezien; er is minder betekenis voor professionele en technisch-inhoudelijke kennis en tot slot ontstaan door 

compromissen ‘grijze’ oplossingen’ (De Roo & Voogd, 2004, p.53). Woltjer gebruikt hier alle mogelijkheden 

om argumenten te noemen tegen interactief beleid. Selectieve participatie is echter een probleem dat speelt 

bij inspraak en interactief beleid. Het is moeilijk andere mensen te betrekken naast de oudere en 

hoogopgeleide blanke man. De belangstelling voor interactief beleid is ‘niet gelijkelijk verdeeld’ (Edelenbos et 

al., 2001, p.227). Volgens Van de Peppel & Prummel (2000) is de verwachting dat selectieve participatie bij 

interactief beleid minder speelt dan bij inspraak. Inspraak is echter een juridisch instrument dat iedereen de 

mogelijkheid biedt een mening over het voorgenomen beleid te geven, terwijl bij interactief beleid de 

participanten benaderd worden deel te nemen aan het interactieve traject. De manier waarop deze personen 

benaderd worden is sterk afhankelijk van de instrumenten die de projectleider gebruikt. Hiervoor is het zeer 
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belangrijk dat de gemeente achter haar beslissing staat beleid interactief te ontwikkelen. Als gekozen wordt 

voor interactief beleid kan echter meer aandacht geschonken worden aan de moeilijk te bereiken groepen, 

zoals jongeren. Daarnaast is het doel van het interactief vormen van beleid dat juist in een vroegtijdig stadium 

alle verschillende belangen duidelijk worden. Dit zorgt in een later stadium in het beleidsproces tot een 

versnelling van de besluitvorming. Het laatste bezwaar van Woltjer is dat een interactief proces slechts leidt 

tot grijze oplossingen en dit is inderdaad een gevaar dat speelt bij interactief beleid. De (onafhankelijk) 

gespreksleider dient er echter voor te zorgen dat belanghebbenden met creatieve oplossingen komen en dat 

gekozen wordt voor de beste oplossing.  

Ook van Glasbergen & Van der Arend geven in het artikel ‘Reflexief Omgevingsbeleid’ aan pessimistisch 

te staan tegenover het vergroten van draagvlak door het vroegtijdig samenbrengen van partijen. Het 

vergroten van het draagvlak is te hoog gegrepen, omdat draagvlak niet vanzelf ontstaat door slechts de 

belanghebbenden bij elkaar te brengen. Door het debat tussen de betrokkenen worden de verschillende 

belangen duidelijk, maar de machtsverhoudingen kunnen nooit doorbroken worden. Bovendien dienen 

‘reflexieve processen te worden beschouwd als politieke processen met in potentie een hoog conflictgehalte’ 

en ‘is reflexief beleid tot nu toe onvoldoende in staat gebleken bestaande maatschappelijke 

machtsverhoudingen te doorbreken’ (Glasbergen & Van der Arend, 2001, pp.38-39).  

Daarnaast wordt door gemeenten de kunde van de burgers onderschat. Zij worden niet betrokken omdat 

ze als onwetend beschouwd worden of dat op voorhand al uitgegaan wordt van selectieve participatie. De 

kennis van de burger zou niet goed genoeg zijn om doeltreffend deel te nemen aan ingewikkelde discussies 

(Bovens et al., 2001, p.106). Ook het Burgerforum Kiesstelsel van het Ministerie van Buitenlandse zaken en 

Koninkrijksrelaties concludeert dat de politici weinig vertrouwen hebben in burgers (Ministerie BZK, 2006). 

Echter, juist een interactief proces heeft tot doel samen beleid te ontwikkelen en alle actoren dienen als 

gelijkwaardig beschouwd te worden (Edelenbos et al., 2006, pp.44-47). Deze faalfactor kan voorkomen 

worden doordat tijdens de bijeenkomsten een competente gespreksleider of procesmanager aanwezig is. 

Deze geeft leiding aan de bijeenkomst en zorgt dat alle actoren gehoord worden. Dit voorkomt dat de minder 

ervaren actoren nauwelijks een inbreng hebben tijdens de bijeenkomsten en de ervaren actoren de 

uitkomsten van het beleidsproces bepalen. Deze gespreksleider kan iemand van de desbetreffende overheid 

zijn, maar een externe onafhankelijke voorzitter verdient de voorkeur. Daarnaast is het van belang een goede 

communicatietechniek te gebruiken. Pröpper & Steenbeek geven aan dat een beperkte belangentegenstelling 

tussen burger en de overheid hanteerbaar kan blijven door de juiste communicatietechniek (Pröpper & 

Steenbeek, 2001, p.187).  

Woltjer en Glasbergen & Van der Arend vinden dat de beleidsdoelstelling ‘groter draagvlak’ niet behaald 

kan worden met interactief beleid. De optimisten en de normatieven zijn het hier echter niet mee eens. Beleid 

ontwikkelen samen met derden leidt juist tot een groter draagvlak. Als beleid ontwikkeld wordt door 

verschillende partijen is het waarschijnlijk dat het beleid een groter draagvlak kent dan beleid dat door één 

partij is ontwikkeld. Opmerkelijk is dat deze auteurs nauwelijks tot geen aandacht besteden aan de overige 

beleidsdoelstellingen van interactief beleid. Ook hier kunnen de succes- en faalfactoren afgeleid worden uit 

het verhaal van de pessimistische auteurs. Zij zien alleen de faalfactoren en hebben geen oog voor de 

succesfactoren van interactief beleid (figuur 3.7).  

 

Figuur 3.7 Succes- en faalfactoren uit de pessimistische stroming 

Succesfactoren Faalfactoren 

 � tussen de participanten bestaat een verschil in macht en deze machtsverhoudingen kunnen nooit 
doorbroken worden;  

� de procesmanagers hebben te veel invloed;  
� niemand weet hoe een succesvol interactief proces er uit ziet;  
� sprake is van selectieve participatie; 
� lokale en regionale actoren voelen zich niet betrokken bij nationale projecten en vice versa;  
� interactief beleid wordt ingezet als middel om de doelen te bereiken die de overheid en de machtige actoren 

voor ogen hebben;  
� eigen belangen worden boven het algemene belang geplaatst; 
� interactief beleid is een onbeheersbaar proces;  
� de kunde van de burgers wordt onderschat; 
� het ontstaan van grijze oplossingen.  

 

Kritische stroming 

Ook wordt interactief beleid door sommigen kritisch bekeken. Zij zien de kansen en de beperkingen van 

interactief beleid.  
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Woltjer, ruimtelijk wetenschapper, heeft het in zijn artikel ‘The Public Support Machine’ niet over 

interactief beleid, maar over participatory planning. Uit zijn artikel kan afgeleid worden dat Woltjer met 

participatory planning doelt op interactief beleid: ‘the philosophy implies that citizens should be involved in a 

plan-making process, that common problem solving takes place, and that the outcomes are binding to some 

degree upon others (2002, p.438). Hij noemt twee belangrijke kenmerken van participatieve planning:  

interactie tussen burgers en de overheid vindt directer en in een vroeger stadium plaats dan bij de traditionele 

procedure en de overheid richt zich op meerdere vormen van participatie. Deze twee kenmerken duiden ook 

op interactief beleid. Volgens Woltjer zijn er auteurs die interactief beleid zien als doel op zich en auteurs die 

interactief beleid zien als middel om de besluitvorming te bevorderen. Woltjer richt zich op het democratische 

karakter van interactief beleid en met name op de overgang van een representatieve democratie naar een 

participatieve democratie.  

In tegenstelling tot de vorige besproken publicaties van Woltjer noemt hij in dit artikel een aantal 

voordelen van participatory planning. ‘Overall, the instrumental position considers an investment in 

participatory planning to be a way of generating public support, a way to gain time (shorter decision-making 

process in the long term), a way to incorporate relevant knowledge (good ideas and lay expertise of 

participants), and even as a method to gain control (because positions and interests remain transparant)’ 

(2002, p.442). Ook Woltjer vindt dat interactief beleid zorgt voor maatschappelijk draagvlak. Volgens hem 

betrekt de overheid alleen maatschappelijke actoren om te zorgen dat het plan een groter draagvlak krijgt en 

niet omdat zij beleid wil ontwikkelen samen met andere actoren (Van der Bol & Van der Arend, 2007, p.2; 

Edelenbos & Monnikhof, 2001, p.225). Woltjer spreekt zelfs over ‘the public support machine’ oftewel de 

draagvlakmachine. Door een interactief beleidsproces worden de belangen van de belanghebbenden 

duidelijk, waardoor tegenstand voorkomen wordt. De overheid heeft hierdoor meer controle over het 

planproces en de uitkomsten (Woltjer, 2002, p.444). Hij vindt dat in Nederland weinig sprake is van interactief 

beleid: ‘[…] in the Netherlands, participatory planning mainly involves institutional, corporatist and only official 

participants’ (Woltjer, 2002, p.445). Woltjer heeft enquêtes gehouden onder deelnemers uit een participatief 

proces waaruit blijkt dat participatieve planning de inhoudelijke kwaliteit van projecten vergroot en dat het een 

positieve bijdrage levert aan de oplossing voor het probleem. Daarnaast concludeert hij dat ‘planners are still 

reluctant to allow interest groups and citizens to take part in decision making’ (Woltjer, 2002, p.448). Hij 

constateert dat beleidsmakers wel bereid zijn te overleggen met andere overheden en collega’s, maar niet 

met burgers en belangengroepen. De verklaring hiervoor ontbreekt, maar de overgang van een 

representatieve democratie naar een participatieve democratie zou een verklaring kunnen zijn. Ook het niet 

willen opgeven van macht kan een reden zijn dat weinig burgers en overige belanghebbenden betrokken 

worden. Woltjer concludeert dat volgens de participatieladder van Arnstein in het Nederlandse 

infrastructuurbeleid sprake is van tokenism (Woltjer, 2002, p.450). Tokenism is niet de optimale vorm van 

interactief beleid, omdat burgers slechts kunnen reageren op de plannen van de overheid en niet zelf 

betrokken worden bij de totstandkoming van de plannen.  

Ook onderzoekster Van der Arend valt onder de kritische stroming van interactief beleid. Zij vindt dat 

interactief beleid voortkomt uit de kritiek op de te hiërarchische overheid en het geloof in een rationeel 

handelende overheid. Deze hiërarchische sturing is naast ongewenst ook onmogelijk omdat de overheid ‘niet 

boven het spel van de maatschappelijke machten en krachten staat, omdat ze daar zelf deel van uit maakt. 

Bestuurders, ambtenaren en politici zouden […] hun illusie van een bovengeschikte positie boven de 

samenleving in het geheel moeten laten varen (Van der Arend, 2007, p.5). Volgens Van der Arend is de 

overheid zelf een belanghebbende speler zodra haar taak als hoeder van het algemeen belang verdwijnt. 

Hierdoor verandert de rolverdeling tussen overheid en burger. Van der Arend legt in haar proefschrift de 

nadruk op de democratische legitimiteit van beleid en de invloed van interactief beleid op de rolverdeling 

tussen burger en overheid. Daarnaast onderscheidt zij drie typen actoren die betrokken zijn bij interactief 

beleid: pleitbezorgers, procesmanagers en participanten. De pleitbezorgers zijn de voorstanders van 

interactief beleid. ‘ […] ze betogen dat met interactief beleid de formele verdeling tussen scherp gescheiden 

rollen voor overheid en burgers aan betekenis zal en/of moeten verliezen’ (Van der Arend, 2007, p.8). Bij 

interactief beleid is het belangrijk dat één persoon toezicht heeft op het volledige complexe 

besluitvormingsproces en dit is de taak van de procesmanager. De procesmanager kan geleverd worden 

door de overheid, zoals een ambtenaar of bestuurder, maar kan ook een onafhankelijk persoon zijn afkomstig 

buiten de overheid. Tot slot de participant. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan burgers, maar ook aan 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden (Van der Arend, 2007, p.5). Ook Blaug 
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benadrukt het belang van participatie in een democratie: ‘there is little question, when trying to understand the 

variety of conceptions of democracy, that participation is the key’ (Blaug, 2002, p.107). Volgens Blaug worden 

de burgers aangezet tot meer participatie, maar wel op de manier die door anderen bepaald wordt (Van der 

Arend, 2007, p.19). Door interactief beleid verandert de rolverdeling tussen de participant en de overheid.  

Macht speelt een belangrijke rol in het proefschrift van Van der Arend. ‘Interactief beleid bestaat niet 

zonder macht: een kritisch verhaal vertelt wanneer macht een rol heeft gespeeld en met welke gevolgen’ 

(2007, p.301). Met name de macht van de procesmanagers is aanzienlijk omdat zij invloed kunnen uitoefenen 

op het gedrag van actoren. Ook is uit de participatieladder af te leiden dat interactief beleid en macht 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe hoger het beleid scoort op de participatieladder, hoe meer 

macht de burgers hebben en hoe minder macht de overheid heeft. Degene met de meeste macht heeft de 

meeste invloed op de beleidsuitkomsten. De tegenvallende invloed van de burgers op de uitkomsten van de 

interactief beleid komt dan ook doordat burgers over veel minder hulpbronnen beschikken dan overheden en 

bedrijven. Bovendien komt het voor dat bestuurders aan het einde van het besluitvormingsproces de macht 

weer naar zich toetrekken, waardoor de invloed van de burgers in het voortraject teniet gedaan wordt. 

Hierdoor hebben de ideeën van de burger weinig inhoudelijke doorwerking. Indien burgers niet het gevoel 

hebben dat naar hen geluisterd is, leidt dit tot wantrouwen richting de overheid (Van der Arend, 2007, pp.50-

51). Het belang dat Van der Arend hecht aan de rol van macht komt overeen met de kritiek op de 

communicatieve planning. Tot slot pleit zij voor een actorgerichte benadering van interactief beleid en niet 

voor een benadering vanuit de overheid (Van der Bol & Van der Arend, 2007, p.9). 

Ook uit de kritische literatuur zijn succes- en faalfactoren af te leiden die bepalend zijn voor interactief 

beleid (figuur 3.8). Voor de kritische auteurs hebben machtsverschillen veel invloed op de uitkomsten van 

interactief beleid. Een (onafhankelijke) gespreksleider kan er echter voor zorgen dat macht minder invloed 

heeft op de uitkomsten van het proces. 

 

Figuur 3.8 Succes- en faalfactoren uit de kritische stroming 

Succesfactoren Faalfactoren 

� de belangen van alle actoren worden duidelijk, waardoor 
minder tegenstand en de overheid meer controle heeft over 
het proces;  

� vergroting van de inhoudelijke kwaliteit; 
� bijdrage aan de oplossing van het probleem. 

� wantrouwen tussen actoren;  
� slechte inhoudelijke doorwerking;  
� het belang van macht ontkennen; 
� aan het einde interactief proces vervallen in het traditionele 

patroon;  
� interactief beleid wordt misbruikt om doelen van de overheid 

te bereiken; 
� niet alle belanghebbenden worden betrokken. 

 

Alle succes- en faalfactoren van het theoretisch perspectief 

De benadering van interactief beleid is van invloed op de succes- en faalfactoren (figuur 3.9). Zo heeft de 

optimistische stroming geen oog voor de faalfactoren en de pessimistische stroming niet voor de 

succesfactoren van interactief beleid. De pessimistische stroming richt zich voornamelijk op het de 

beleidsdoelstelling ‘groter draagvlak’ en heeft weinig oog voor de overige beleidsdoelstellingen van interactief 

beleid. De kritische stroming legt het accent met name op de machtsverhoudingen tussen de actoren. Juist 

deze diversiteit in de visies en de succes- en faalfactoren die bepalend zijn voor interactief beleid zorgt voor 

een volledig beeld van alle succes- en faalfactoren. Ondanks deze verschillende benaderingen zijn toch 

overeenkomsten te vinden tussen de verschillende stromingen. Iedere stroming geeft aan dat de 

communicatie voor, tijdens en na de interactieve bijeenkomsten van belang is. Daarnaast geven de 

normatieve, pessimistische en kritische stroming aan dat de ongelijke machtsverhoudingen tussen actoren 

kunnen zorgen voor een niet geslaagd interactief proces. Bovendien geven de optimistische, normatieve en 

kritische stroming aan dat een interactief proces kan slagen indien er vele verschillende actoren bij betrokken 

zijn. Dit zorgt er ook voor dat meerdere hulpmiddelen beschikbaar zijn en dat alle belangen achterhaald 

worden, waardoor de onzekerheid gereduceerd wordt. 
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Figuur 3.9 Succes- en faalfactoren van het theoretisch perspectief 

Stroming Succesfactoren Faalfactoren 

Optimistisch � vertrouwen tussen participanten; 
� aanwezigheid van vele verschillende actoren. 

 

Normatief � goede communicatie tijdens het gehele proces; 
� aanwezigheid van de diverse actoren en 

hulpmiddelen; 
� interactief beleid wordt toegepast bij de juiste 

problematiek; 
� voldoende openheid, gelijkwaardigheid, debat en 

invloed; 
� wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. 

� overheid wil minder macht afstaan dan de 
bedoeling was; 

� het niet goed functioneren van de 
procesmanager; 

� het niet eens worden over de probleemdefinitie 
en/of het beleidsdoel. 

Pessimistisch  � tussen de participanten bestaat een verschil in 
macht en deze machtsverhoudingen kunnen nooit 
doorbroken worden;  

� de procesmanagers hebben te veel invloed;  
� niemand weet hoe een succesvol interactief 

proces er uit ziet;  
� sprake is van selectieve participatie; 
� lokale en regionale actoren voelen zich niet 

betrokken bij nationale projecten en vice versa;  
� interactief beleid wordt ingezet als middel om de 

doelen te bereiken die de overheid en de 
machtige actoren voor ogen hebben;  

� eigen belangen worden boven het algemene 
belang geplaatst; 

� interactief beleid is een onbeheersbaar proces;  
� de kunde van de burgers wordt onderschat;  
� het ontstaan van grijze oplossingen. 

Kritisch � de belangen van alle actoren worden duidelijk, 
waardoor minder tegenstand en de overheid meer 
controle heeft over het proces;  

� vergroting van de inhoudelijke kwaliteit; 
� bijdrage aan de oplossing van het probleem. 

� wantrouwen tussen actoren;  
� slechte inhoudelijke doorwerking;  
� het belang van macht ontkennen; 
� aan het einde interactief proces vervallen in het 

traditionele patroon;  
� interactief beleid wordt misbruikt om doelen van 

de overheid te bereiken; 
� niet alle belanghebbenden worden betrokken. 

 

§ 3.4 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat verschillende visies bestaan op interactief beleid. Ondanks de verschillende 

benaderingen van interactief beleid is toch een aantal overeenkomsten te vinden. Een interactieve aanpak 

van beleid is gewenst omdat ook derden, burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden, 

willen meebeslissen over het beleid. Planning is niet meer alleen de taak van de overheid en de complexiteit 

van ruimtelijke problemen vraagt om interactie met verschillende actoren. Dit wordt ook benadrukt door de 

netwerkbenadering. Ook bestaat overeenstemming over de beleidsdoelstellingen van interactief beleid. 

Interactief beleid moet leiden tot meer draagvlak, inhoudelijke verrijking, een sneller beleidsproces en een 

toename van vertrouwen tussen burger en overheid. De meningen verschillen echter over de vraag of de 

beleidsdoelstellingen ook behaald worden met een interactieve aanpak. Met name de pessimistische 

literatuur staat niet positief tegenover het genereren van draagvlak met behulp van een interactieve aanpak. 

De optimisten en de normatieven stellen dat door betrokkenheid van derden het beleid juist democratisch 

gevormd wordt, terwijl de pessimisten en critici vinden dat het overzicht kwijt is wie het beleid ontwikkelt en 

dat beleid ontwikkeld wordt door actoren die niet gekozen zijn tot de volksvertegenwoordiging.  

Uit de optimistische, normatieve, pessimistische en kritische literatuur kunnen succes- en faalfactoren 

afgeleid worden. Veel van deze succes- en faalfactoren kunnen onder goede communicatie geschaard 

worden. Het is belangrijk dat gedurende het interactief proces duidelijk gecommuniceerd wordt. Zo is het van 

belang dat voor de start van het interactieve traject aangegeven wordt wat de verwachte mate van participatie 

is en wat de rolverdeling tussen de participanten is. Onder dit thema goede communicatie worden ook de 

essenties van interactieve beleidsvorming van Edelenbos verstaan: openheid, gelijkwaardigheid, debat en 

invloed. Tijdens het interactief vormen van beleid is het zeer belangrijk dat sprake is van vertrouwen tussen 

de belanghebbenden en dat zij vertrouwen hebben in de interactieve aanpak. Daarnaast is het belangrijk dat 

serieus gekeken wordt naar de ideeën van de participanten. Een slechte inhoudelijke doorwerking kan 

namelijk een faalfactor zijn van interactief beleid. Ook moet de sfeer tijdens de interactieve bijeenkomsten 

niet te ambtelijk-bestuurlijk zijn en moet creativiteit aangemoedigd worden. Tot slot is communicatie 

belangrijk, maar moet voorkomen worden dat grijze oplossingen het resultaat zijn van de interactieve aanpak.  

Ook zijn veel succes- en faalfactoren toe te schrijven aan het betrekken van belanghebbenden bij 

interactief beleid. Het is belangrijk dat alle belanghebbenden betrokken worden bij het interactieve traject om 



 

     - 24 - 
   
 

te zorgen dat alle belangen in een vroegtijdig stadium gehoord worden. Problemen moeten niet uit de weg 

gegaan worden door bepaalde actoren bij voorbaat niet uit te nodigen voor het interactieve beleidsproces, 

terwijl zij wel betrokkenen zijn. Tegengestelde belangen en perspectieven leiden juist tot meer dynamiek 

tijdens de bijeenkomsten en tot verheldering van de problematiek. Tijdens de beleidsvorming kan hierdoor 

rekening gehouden worden met de verschillende belangen, wordt vertraging aan het einde van het 

beleidsproces voorkomen en vermindert de onzekerheid. Bovendien beschikt iedere belanghebbende over 

andere hulpmiddelen. Als verschillende belanghebbenden betrokken worden, zijn tijdens het interactieve 

traject ook verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Selectieve participatie is echter een probleem dat speelt 

bij interactief beleid. Ook is het belangrijk dat de belanghebbenden tijdens het interactieve traject 

gelijkwaardig behandeld worden en dat bestaande machtsverhoudingen doorbroken worden. Zo moet de 

procesmanager niet te veel invloed op de uitkomsten van het interactieve traject hebben. Daarnaast moet de 

overheid niet te veel vasthouden aan haar macht door in een laat stadium van het interactieve traject terug te 

vallen in het traditionele patroon van besluitvorming. Door de succes- en faalfactoren toe te wijzen aan deze 

twee overkoepelende factoren, communicatie en belanghebbenden, wordt opnieuw bewezen dat de 

communicatieve planning en de netwerkbenadering van betekenis zijn voor interactief beleid. 

 

Nu duidelijk is welke theoretische visies bestaan op interactief beleid wordt het tijd in het volgende hoofdstuk 

in te gaan op een aantal empirische voorbeelden van interactief beleid. 
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HOOFDSTUK 4.  Interactief beleid: een empirisch perspectief 

 

§ 4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat meerdere visies bestaan op interactief beleid. Belangrijk is 

dat een interactieve aanpak past bij het type project. Er is echter nog niet helder geworden bij welk type 

project een interactieve aanpak gewenst is. De beleidsdoelstellingen van de gemeente bepalen de mate van 

participatie. Daarnaast moeten de juiste instrumenten ingezet worden om de interactieve aanpak op een 

juiste manier vorm te geven. Het bepalen van de beleidsdoelstellingen, mate van participatie en de 

instrumenten moeten in een vroegtijdig stadium plaatsvinden, zodat de instrumenten vastgesteld en 

afgestemd kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wanneer een interactieve aanpak geschikt is 

en welke instrumenten ingezet kunnen worden. Ook is in het vorig hoofdstuk gebleken dat een aantal auteurs 

al empirisch onderzoek gedaan heeft naar interactief beleid. Een aantal van deze empirische voorbeelden 

wordt besproken. Het doel is lessen te leren uit de aanpak en benadering van interactief beleid van diverse 

gemeenten. Ook kan de manier van operationalisering van interactief beleid door de auteur een bijdrage 

leveren aan de operationalisering van dit onderzoek. Tot slot helpen deze empirische voorbeelden bij het 

vaststellen van de succes- en faalfactoren van interactief beleid.  

 

§ 4.2 Besluit interactieve aanpak 

Ondanks de vele onderzoeken naar interactief beleid is nog steeds geen overeenstemming bereikt over 

welke typen projecten geschikt zijn voor een interactieve aanpak. Wel heeft een aantal auteurs voorwaarden 

opgesteld waaraan een probleem of project moet voldoen wil het geschikt zijn voor een interactieve aanpak 

waaronder Pröpper & Steenbeek (2001). Uit deze voorwaarden kan enigszins afgeleid worden welk type 

project geschikt is voor een interactieve aanpak. Pröpper & Steenbeek (1998) noemen de keuze voor wel of 

geen interactief beleid het basis-dilemma. Ook Klinkers noemt interactief beleid ‘een sterk instrument dat 

tevens veel verwachtingen wekt. Je moet dus goed weten wanneer je dat instrument wilt inzetten en of je in 

staat bent opgewekte verwachtingen te honoreren’ (Klinkers, 2002, p.146). 

Onder andere Pröpper & Steenbeek hebben vijf voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet worden 

voordat gekozen wordt voor het interactief vormen van beleid (2001, p.43). Ten eerste moet de problematiek 

niet zo urgent zijn dat direct een beslissing moet worden gemaakt. Er moet voldoende beleidsruimte en tijd 

zijn voor discussie tussen belanghebbenden of zoals Pröpper & Steenbeek het formuleren ‘als dijken op het 

punt staan door te breken, is het niet zinvol burgers in een interactief traject te raadplegen of zij willen 

evacueren of zandzakken willen plaatsen’ (2001, p.44). Ook Meuleman constateert dat politici vaak 

problemen willen oplossen met interactief beleid waar zij zelf al een oplossing voor hebben bedacht, 

waardoor zij het interactieve proces in de door hun gewenste richting leiden (Meuleman, 2003, p.35). Een 

interactief proces heeft hierdoor niet veel nut. De tweede voorwaarde is dat de problematiek belangrijk is en 

voldoende belangstelling heeft, omdat burgers bereid moeten zijn te participeren. De hanteerbaarheid van het 

probleem is de derde voorwaarde. Het probleem moet de competentie van het bestuur niet te boven gaan, de 

problematiek moet goed afgebakend zijn en de problematiek moet niet te technisch zijn zodat alle 

participanten actief mee kunnen doen (Pröpper & Steenbeek, 2001, pp.43-45). Visch & Hartman (2009) 

stellen dat het moet gaan om een probleem dat direct ingrijpt in de leefomgeving van de burgers. De sfeer 

tijdens het overleg moet niet te ambtelijk-bestuurlijk zijn en de discussie moet op dat niveau blijven dat voor 

iedereen geschikt is, omdat burgers zich anders niet op hun gemak voelen. De vierde voorwaarde is dat de 

problematiek nog niet volledig uitgekristalliseerd is (Pröpper & Steenbeek, 2001, pp.43-45). ‘Het plan mag 

niet op voorhand al dichtgetimmerd zijn’ (Gemeente Heerhugowaard, 2003, p.3). Het interactieve proces 

dient een bijdrage te leveren aan het vormen van beleid. Ook moeten de beleidsmakers openstaan voor de 

inbreng van de participanten (Gemeente Coevorden, 2005, p.7). De laatste voorwaarde van interactief beleid 

is dat het niet noodzakelijk is dat de problematiek geheim blijft (Pröpper & Steenbeek, 2001, pp.43-45). Deze 

voorwaarden van Pröpper & Steenbeek zijn regelmatig in participatie- en communicatienota’s van gemeenten 

terug te vinden (zoals Gemeente Coevorden, 2005; Gemeente Harderwijk, 2005).  

In hoofdstuk twee van dit onderzoek is al geconstateerd dat een interactieve aanpak het beste past bij 

een matig gestructureerd probleem. Dit is gebaseerd op de typologie van problemen opgesteld door 

Hisschemöller & Hoppe. Bij een matig gestructureerd probleem zijn de actoren het eens over de 

probleemdefinitie en komen ze gezamenlijk tot een oplossing. De input van alle actoren beïnvloedt uiteindelijk 

het beleid of de oplossing voor het probleem (Hisschemöller & Hoppe, 1998, pp.53-72). 
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Toch blijft het onduidelijk welk project wel en welke niet geschikt is voor een interactieve aanpak. 

Belangrijk is dat de burgers of andere belanghebbenden zich betrokken voelen bij het project. Hierdoor is 

interactief beleid geschikt toe te passen bij projecten die dicht bij de belevingswereld van de burger staan. Op 

het niveau van de gemeente ‘zijn er meer mogelijkheden om ideeën en suggesties daadwerkelijk om te 

zetten in beleidsmaatregelen, mede vanwege het kleinere schaalniveau [dan provincie en rijk]’ (Gomis, 1999, 

p.15). Ook een zeer ingewikkelde problematiek kan reden zijn voor interactief beleid, waarbij hulp van externe 

deskundigen en professionals gewenst is. Projecten kunnen echter van te technische aard zijn waardoor het 

voor burgers lastig is actief te participeren bij de beleidsvorming. Betwijfeld wordt dan ook of bij alle soorten 

bestemmingsplannen participatie is gewenst, omdat dit plan erg gedetailleerd en technisch is. De vraag is 

bijvoorbeeld hoe je bij een actualisering van een bestemmingsplan de burger actief kan betrekken. Vaak gaat 

het dan om kleine aanpassingen en voornamelijk behoud van de bestaande situatie. Wellicht kunnen de 

burgers bij dit soort bestemmingsplannen suggesties doen voor de ontwikkeling van hun leefomgeving, maar 

de uitwerking van deze suggesties blijft toch echt een overheidstaak. Daarentegen is een 

herinrichtingsproject juist geschikt zijn voor een interactieve aanpak. Indien het moeilijk is alle burgers bij een 

project te betrekken en burgerparticipatie toch gewenst is, kan gekozen worden een selectieve groep burgers 

uit te nodigen die relatief veel kennis van zaken heeft. Daarnaast kunnen externe deskundigen hun licht laten 

schijnen over ingewikkelde problematiek. Ook kunnen burgers betrokken worden bij het ontwikkelen van een 

visie op de lange termijn voor een gebied. De desbetreffende gemeente dient de creativiteit tijdens deze 

sessies te bemoedigen. Betrokkenheid van burgers en andere belanghebbenden bij een lange termijnvisie is 

gewenst, omdat een toekomstvisie een breed gedragen visie dient te zijn. Daarnaast zorgt het betrekken van 

burgers en maatschappelijke organisaties voor meer creativiteit tijdens het proces. Tot slot is het belangrijk 

dat de overheidinstelling openstaat voor externe suggesties en adviezen. Indien er niet voldoende 

beleidsruimte is om de uitkomsten van het interactieve debat op te nemen in beleid, heeft een interactieve 

aanpak geen zin. 

Nadat gekozen is voor een interactieve aanpak moet bepaald worden wat de gewenste mate van 

interactiviteit is. Dit is afhankelijk van het ambitieniveau van de desbetreffende gemeente. Indien zij wil dat de 

burgers en andere belanghebbenden veel invloed hebben op het beleid moet gekozen worden voor 

instrumenten die hier bij passen. De Graaf maakt in zijn proefschrift ‘Gedragen beleid’ gebruik van de 

participatieladder van Edelenbos om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van een besluit voor de mate 

van participatie (figuur 4.1).  

 

Figuur 4.1 Gevolgen keuze mate van participatie aan de hand van de participatieladder 

 Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen 

Fase in het 
beleidsproces 

Laat: beleid is 
grotendeels 
bepaald door 
bestuur 

Laat: bestuur laat 
actoren reageren 
op voornemens 

Vroeg: bestuur laat 
actoren agenda 
meebepalen 

Vroeg: bestuur 
laat actoren 
agenda 
meebepalen 

Vroeg: bestuur 
draagt maken 
beleid over aan 
actoren 

Randvoorwaarden Staan vast: door 
bestuur bepaald 

Staan vast: door 
bestuur bepaald 

Gebruikt als criteria 
voor toetsing 

Komen in het 
proces  tot stand 

Worden niet 
vastgesteld door 
bestuur 

Mate van input Geen gelegenheid 
van actoren om 
input te leveren 

Het bestuur vraagt 
input van actoren 

Het bestuur vraagt 
input van actoren, 
actoren kunnen 
ook input leveren 

Actoren geven 
input. De input 
van het bestuur 
is relatief laag 

De input van het 
bestuur is 
minimaal. De 
actoren bepalen 
dit onderling 

Beleidsprobleem Staat vast: door 
bestuur bepaald 

Staat vrij vast: door 
bestuur bepaald 

Ideeën van actoren 
spelen volwaardige 
rol 

Door bestuur en 
actoren bepaald 

Wordt door 
actoren bepaald 

Oplossingen Staan vast: door 
bestuur bepaald 

Staan vrij vast: 
door bestuur 
bepaald 

Ideeën van actoren 
spelen een 
volwaardige rol 

Door bestuur en 
actoren bepaald 

Worden door 
actoren bepaald 

Mate van binding aan 
uitkomsten 

Uikomsten staan 
vast, vastgesteld 
door bestuur 

Bestuur verbindt 
zich niet aan de 
uitkomsten uit het 
proces 

In principe 
bindende 
uitkomsten, 
afwijken kan op 
basis van 
randvoorwaarden 

Uitkomsten zijn 
bindend en 
worden 
onveranderd 
overgenomen 
door 
bestuur/politiek 

Bestuur en 
politiek hoeven 
uitkomsten niet te 
bekrachtigen  

Bron: De Graaf, 2007, p.35, gebaseerd op Edelenbos, 2000, pp.44-45 

 

§ 4.3 Instrumenten interactief beleid 

Nadat besloten is welke mate van participatie gewenst is moet bepaald worden welke instrumenten ingezet 

worden. Interactief beleid wordt op vele verschillende manieren vorm gegeven. De gemeente Hengelo heeft 
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aan de hand van de participatieladder van Edelenbos & Monnikhof de instrumenten per trede van de 

participatieladder weergegeven. De uitwerking van de instrumenten in deze paragraaf is grotendeels 

gebaseerd op de ‘Handreiking interactief werken’ van de gemeente Hengelo (2003).  

Ondanks de kritiek op de participatieladder in het voorgaande hoofdstuk is het toch praktisch de 

instrumenten voor interactief beleid te categoriseren naar de treden op de participatieladder (figuur 4.2). De 

keuze voor het gebruik van één of meerdere instrumenten is afhankelijk van de beleidsdoelstellingen van de 

desbetreffende gemeente. Indien zij een hoog ambitieniveau heeft betreffende interactief beleid, zal zij met 

name de instrumenten van de treden coproduceren en meebeslissen gebruiken. Wanneer een gemeente een 

zeer laag ambitieniveau heeft, zal zij slechts gebruik maken van de instrumenten van de trede informeren. 

Het ambitieniveau kan afgemeten worden aan de beleidsdoelstellingen. 

 

Figuur 4.2 Instrumenten interactief beleid aan de hand van de participatieladder 

Participatieladder 
 

Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen 

Informatie 
tentoonstelling in 
gemeentewinkel 

Spreekuur 
(individueel) 

Burgerpanel Ateliers Wijkbudget 

Inloopbijeenkomst Enquête Stadsdebat Pressure Cooker 

Informatieavond Inloopdiscussie Ronde 
tafelgesprekken 

Werkgroep 

Inspraakavond Expert-groep Stuurgroep 

Klankbordgroep 

 
 
Instrumenten 

Werkbezoek 

Digitaal-debat 

Adviesorgaan  

Buurt aan zet 

Bron: Gemeente Hengelo, 2003, p.6 

 

In deze paragraaf vindt geen definiëring en uitvoerige beschrijving van de instrumenten plaats, omdat die 

gevonden kan worden in het rapport van de gemeente Hengelo (Gemeente Hengelo, 2003, pp.12-14). Enkel 

wordt ingegaan op de mate van binding en de voor- en nadelen van de instrumenten.  

De instrumenten van de treden informeren en raadplegen zijn met name de traditionele instrumenten die 

gebruikt werden tot de introductie van interactief beleid. Het gegeven dat degenen die het beleid ontwerpen 

niet gebonden zijn aan de uitkomsten van de instrumenten roept weerstand op. Bij de instrumenten van de 

trede informeren worden de reacties en opmerkingen van de belanghebbenden niet eens genoteerd. Bij de 

inloopdiscussie, enquête en het spreekuur worden de opmerkingen genoteerd, maar is het bestuur niet 

verplicht aan te geven waarom wel of niet iets met deze reacties is gedaan. De inspraakavond en de 

klankbordgroep hebben de meeste invloed op de inhoud van het beleid. Als de gemeente echter duidelijk 

verantwoordt waarom de lijn van de inspraakavond en van de klankbordgroep niet wordt gevolgd, wordt dit 

ook geaccepteerd. Dit kan echter onvrede opleveren bij de betrokkenen. Het probleem van het digitale debat 

is dat niet nagegaan kan worden hoe representatief de antwoorden zijn.  

De instrumenten die behoren bij de trede adviseren passen beter bij interactief beleid dan de 

instrumenten die behoren bij de treden informeren en raadplegen. ‘De politiek verbindt zich weliswaar aan die 

volwaardige rol van de ontwikkelde ideeën, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan 

(beargumenteerd) afwijken’ (Edelenbos & Monnikhof 2001, p.242). Beleid ontwikkelen vindt al meer plaats in 

samenspraak met burgers en experts. De uitkomsten van het burgerpanel, het stadsdebat en de ronde 

tafelgesprekken worden opgenomen in het beleidsplan en worden als adviezen meegewogen. De expert-

groep kan kritiek geven op het voorgenomen beleid en kan zelf het initiatief nemen beleidsvoorstellen te 

ontwikkelen. Deze ‘adviezen wegen zwaar, zijn onderdeel van het uiteindelijke advies aan college en/of Raad 

maar er kan, weliswaar gemotiveerd en beargumenteerd, van worden afgeweken’ (Gemeente Hengelo, 2003, 

p.12). Tot slot het adviesorgaan, die adviseert over de wet- en regelgeving van de gemeente. Het 

adviesorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ook van deze adviezen kan alleen beargumenteerd 

afgeweken worden (Gemeente Hengelo, 2003, p.12). De desbetreffende gemeente behoudt echter haar 

machtspositie en haar controle over het beleidsproces, omdat zij al dan niet beargumenteerd mag afwijken 

van de adviezen.  

De instrumenten van de laatste drie treden zijn instrumenten die passen bij het interactief vormen van 

beleid. Bij de coproducerende instrumenten is het niet mogelijk achteraf de resultaten van het atelier eenzijdig 

te wijzigen. Het selecteren van actoren is bij de coproducerende instrumenten een belangrijk onderdeel. Zo 

worden bij het atelier burgers met specifieke kennis geselecteerd en worden bij de pressure cooker actoren 

geselecteerd met tegengestelde belangen. Bij de werkgroep en de stuurgroep worden ook burgers 

geselecteerd met specifieke kennis. De werkgroep wordt echter opgericht voor een korte periode en de 
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stuurgroep voor een relatief lange periode. Burgers met specifieke kennis en ambtenaren werken samen om 

tot een bepaald beleid te komen. Ook de stuurgroep kan net zoals de expert-groep zelf komen met het 

initiatief voorstellen te ontwikkelen (Gemeente Hengelo, 2003, p.12). Bij de meebeslissende instrumenten is 

de politiek gebonden aan de resultaten. Het eerste instrument is het wijkbudget. Dit betekent dat ‘een groep 

burgers geformeerd rond een bepaalde wijk die met ondersteuning van ambtenaren beslissen hoe een 

toegekend budget, binnen de door de politiek gestelde kaders, verdeeld gaat worden’. Het laatste instrument 

is ‘de buurt aan zet’, waarbij een projectteam opgesteld wordt die bestaat uit buurtbewoners en deskundigen 

een buurtprogramma opstellen. De stuurgroep ziet toe op dit projectteam (Gemeente Hengelo, 2001, p.13).   

Bij de laatste drie treden van de participatieladder krijgen burgers en andere belanghebbenden, zoals 

maatschappelijke organisaties, de kans mee te denken over het gemeentelijk beleid voor de komende jaren. 

Het kan een voor- en nadeel zijn dat bij veel instrumenten gemeenten niet gebonden zijn aan de uitkomsten 

van het instrument. Een voordeel omdat dit kan voorkomen dat uitkomsten van een ronde tafelgesprek 

verplicht moeten worden toegepast, terwijl de uitkomsten weinig verhelderend of van lage kwaliteit zijn. Indien 

een gemeente in deze situatie niet gebonden is aan de uitkomsten komt dat het beleid alleen maar ten 

goede. Het kan nadelig zijn als een gemeente relatief snel besluit niets te doen met de uitkomsten van 

bijvoorbeeld een stadsdebat, omdat zij op het eerste gezicht geen meerwaarde inziet van dit debat terwijl die 

er wel degelijk is. De instrumenten die behoren bij de trede meebeslissen passen binnen de directe en 

participatieve democratie. 

Wanneer een gemeente kiest beleid interactief te ontwikkelen, is het belangrijk dat duidelijke keuzes 

gemaakt worden. Indien bijvoorbeeld gekozen wordt voor én een klankbordgroep én ronde tafelgesprekken 

én een werkgroep kan dit leiden tot conflicten en coördinatieproblemen. In verschillende stadia van het 

beleidsproces kan gekozen worden voor andere instrumenten mits dit met elkaar afgestemd wordt. Een 

algemeen probleem bij alle instrumenten is dat sprake is van selectieve participatie. Het lijkt lastig andere 

burgers te betrekken dan de ‘oudere, hoogopgeleide blanke man’ (Edelenbos, Monnikhof, Duyvendak, 

Edwards, Horstik, Koppenjan, Krouwel, Van de Peppel & Wille, 2001, p.227). De verwachting is dat 

selectieve participatie bij interactief beleid een minder groot probleem is dan bij inspraak (Van de Peppel & 

Prummel, 2000; Edelenbos et al., 2001, p.216). Bovendien wordt bij de instrumenten weinig onderscheid 

gemaakt naar type actoren. Dit is wel noodzakelijk omdat niet iedere burger een mening kan vormen over alle 

projecten, waardoor het beter is eerst beleid te bespreken met maatschappelijke organisaties of experts. 

Vervolgens kunnen deze resultaten voorgelegd worden aan burgers. In het overzicht van de gemeente 

Hengelo wordt weinig aandacht besteed aan het feit dat internet een medium is dat gebruikt kan worden bij 

interactief beleid. Zo kan bijvoorbeeld een digitaal burgerpanel of een discussieforum opgezet worden. 

Internet is een laagdrempelige, snelle en eenvoudige manier om de mening van een groot aantal personen te 

achterhalen. Daarnaast kan de website van de gemeente informatie geven over het (voorgenomen) beleid. 

Gemeenten zetten steeds meer informatie op hun website, zoals het voorontwerpbestemmingsplan. Volgens 

De Jong (2003) van de Burgerlijke Raad voor Regeringsbeleid ‘is het aannemelijk dat internet hét medium zal 

worden voor participatie en inspraak in het gebiedsgericht beleid’. Als gekeken wordt naar de 

beleidsdocumenten van verschillende gemeenten is tot nu toe weinig aandacht voor het gebruik van internet 

bij interactief beleid (zoals Gemeente Harderwijk, 2005; Gemeente Hengelo, 2003). Tot slot moet in 

gedachten gehouden worden dat de instrumenten van de trede meebeslissen niet altijd de beste zijn, omdat 

niet ieder project geschikt is voor een interactieve aanpak. Dit is deels afhankelijk van de 

beleidsdoelstellingen van de betreffende gemeente. 

 

§ 4.4 Empirische voorbeelden 

In deze paragraaf wordt een aantal empirische voorbeelden gegeven van evaluaties van interactieve 

projecten uitgevoerd door andere onderzoekers. Deze evaluaties geven zicht op hoe andere gemeenten een 

interactief proces vormgeven. Uit deze evaluaties kunnen lessen geleerd worden voor de operationalisering 

van dit onderzoek en kunnen succes- en faalfactoren afgeleid worden. Het is niet eenvoudig te bepalen welke 

cases in deze paragraaf gebruikt worden, omdat weinig auteurs op een systematische manier onderzoek 

doen naar interactief beleid op gemeentelijk niveau.   

Gekozen is de casestudies uit het proefschrift van Edelenbos (2000) te gebruiken, omdat hij met zijn 

normatieve zicht op interactief beleid openstaat voor de positieve en negatieve aspecten van interactief 

beleid. Hierdoor kunnen uit zijn analyse waarschijnlijk succes- en faalfactoren van interactief beleid afgeleid 

worden. Bovendien heeft Edelenbos interactief beleid geanalyseerd van de totstandkoming van een 
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bestemmingsplan en een structuurvisie. Dit zijn uiteenlopende plannen waardoor nog meer inzicht gegeven 

wordt op verschillende manieren van interactief beleid.  

Ook wordt ingegaan op de casestudies van de onderzoeker De Graaf (2007). Hij concentreert zich op het 

verband tussen interactief beleid en draagvlak. Op een systematische manier kent hij scores toe aan de mate 

van interactief beleid en de mate van draagvlak. Deze systematische manier van onderzoek is de reden 

waarom zijn cases in deze paragraaf gebruikt worden. De Graaf zit op het raakvlak van de normatieve en de 

kritische stroming. De aansluiting bij de normatieve visie wordt met name benadrukt doordat De Graaf veel 

gebruik gemaakt van de participatieladder. Hij bekritiseert de participatieladder echter en schenkt weinig 

aandacht aan het geven van adviezen hoe interactief beleid beter vormgegeven kan worden. Het accent op 

draagvlak past bij de pessimistische stroming, maar De Graaf is niet pessimistisch over interactief beleid. De 

Graaf onderzoekt drie cases in zijn proefschrift, maar slechts één daarvan wordt in dit hoofdstuk besproken. 

Het ‘Programma Museumkwartier’ wordt gekozen, omdat dit project tijdens de analyse door De Graaf al 

volledig afgerond is. Hierdoor is de analyse compleet en kunnen lessen getrokken worden uit de manier van 

aanpak. Onder het ‘Programma Museumkwartier’ vallen zes projecten. De Graaf richt zich echter op een 

tweetal projecten: de aanpak van de Korte/Lange Nieuwstraat en het opstellen van en marketingplan van het 

Museumkwartier. Tot slot liggen de analyses van Edelenbos en De Graaf in de tijd relatief ver van elkaar 

waardoor zij interactief beleid anders benaderen.  

 

§ 4.4.1 Methode  

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de manier waarop Edelenbos en De Graaf onderzoek hebben 

gedaan naar interactief beleid. Wellicht kunnen daaruit lessen geleerd worden voor de operationalisering van 

interactief beleid in dit onderzoek.  

In het proefschrift van Edelenbos zijn twee casestudies uitgevoerd: ‘De Bilt in Beweging’ (De Bilt) en 

‘Wonen in Wijnbergen’ (Doetinchem). Edelenbos structureert zijn onderzoek door in ieder hoofdstuk eerst in 

te gaan op het centrale thema en dit vervolgens toe te passen op de twee cases. Uit de resultaten leidt hij 

ontwerprichtlijnen voor de procesbegeleider af. Met deze ontwerprichtlijnen geeft hij aan hoe het interactieve 

proces beter vormgegeven had kunnen worden. Deze ontwerprichtlijnen tonen zijn normatieve benadering 

van interactief beleid aan. Hij past de ontwerprichtlijnen later toe op de vormgeving van de case HSL-oost in 

en nabij Ede.  

In het onderzoek van Edelenbos is de empirische systematiek niet helemaal terug te vinden in zijn 

proefschrift. Het voornaamste kritiekpunt is dat niet duidelijk is wat Edelenbos precies toetst en waaraan hij 

dat toetst, waardoor zijn onderzoek niet transparant is. Hierdoor is zijn proefschrift niet van grote empirische 

waarde, omdat hij geen empirische methode nalaat die bruikbaar is voor ander onderzoek naar interactief 

beleid. Bovendien is opvallend dat Edelenbos de twee cases met elkaar vergelijkt terwijl de beleidscontext 

van deze twee projecten verschilt. Het proefschrift van Edelenbos geeft echter wel inzicht in de succes- en 

faalfactoren van interactief beleid. Edelenbos analyseert concreet iedere stap van het interactieve proces. 

Ook de ontwerprichtlijnen voor de procesbegeleider zijn van nut voor het opstellen van de succes- en 

faalfactoren. Doordat Edelenbos er voor gekozen heeft in ieder hoofdstuk terug te komen op de cases kan de 

analyse van de cases niet in één keer gelezen worden. Hierdoor is het lastig oorzaak en gevolg met elkaar te 

verbinden. Edelenbos geeft echter aan dat hij zich bewust is van de nadelen van deze structuur (Edelenbos, 

2000, pp.21-22). De methode van het onderzoek van Edelenbos is niet bruikbaar voor de operationalisering 

van dit onderzoek, maar wel heeft zijn onderzoek bijgedragen aan de kennis over interactief beleid en het 

vaststellen van de succes- en faalfactoren. Op deze bijdrage wordt in de volgende paragraaf ingegaan. 

De Graaf gebruikt in zijn analyse in tegenstelling tot Edelenbos een systematische en empirische 

methode. In het proefschrift van De Graaf staat het verband tussen interactief beleid en draagvlak centraal. 

De veronderstelling is dat een positief verband bestaat tussen deze twee variabelen: een hogere mate van 

interactief beleid leidt tot een hogere mate van draagvlak. Hoewel draagvlak één van de belangrijkste 

beleidsdoelstellingen van interactief beleid is, zijn ook andere beleidsdoelstellingen van belang. De Graaf 

gaat hier echter bewust niet op in. Hij heeft alle belanghebbenden die zijn betrokken bij de totstandkoming 

van het beleid onderverdeeld in drie typen actoren. De gemeentelijke actoren vallen buiten deze driedeling, 

zoals het wijkbureau binnenstad. Onder type I-belanghebbenden worden degenen verstaan ‘die een (direct of 

indirect) belang hebben bij de kwestie’, type II-belanghebbenden zijn ‘degenen die een direct (meestal 

zakelijk) belang in die kwestie hebben’ en type III-belanghebbenden zijn ‘degenen die een direct zakelijk 

belang bij de oplossingen van het probleem of de kwestie hebben’ (De Graaf, 2007, p.24). Per type 
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belanghebbende wordt de mate van interactief beleid en draagvlak bepaald. Dit doet De Graaf door de typen 

belanghebbenden te plaatsen bij treden van de participatieladder van Edelenbos als gekeken wordt naar zes 

factoren. De factoren zijn: fase van het beleidsproces, randvoorwaarden, mate van input, beleidsprobleem, 

oplossingen en de mate van binding aan uitkomsten (De Graaf, 2007, p.138). De toekenning van de scores 

aan zes factoren en de treden van de participatieladder van Edelenbos is een transparante manier waardoor 

deze methode ook bruikbaar is voor ander onderzoek naar interactief beleid. De Graaf gebruikt het 

toekennen van scores aan de zes factoren echter ook op momenten wanneer dat niet nodig is. Hij gaat in op 

verschillende onderdelen van de aanpak van de Korte/Lange Nieuwstraat en bepaalt per onderdeel de mate 

van interactief beleid. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het verplaatsen van de ingang van het museum het 

Catharijne Convent door De Graaf op de trede coproduceren gezet wordt, terwijl hiervoor alleen 

samenwerking vereist was tussen de gemeente en het museum. Interactief beleid is méér dan alleen overleg 

tussen twee partijen. Interactief beleid draait erom dat alle belangen gehoord worden en dat uiteindelijk aan 

de hand van deze belangen beleid ontwikkeld wordt. Bij de verplaatsing van de ingang van het museum gaat 

het weliswaar om twee partijen die iets met elkaar moeten regelen, maar interactief is deze beslissing niet.  

Een voordeel en een nadeel van het onderzoek van De Graaf is dat hij slechts in gaat op één 

beleidsdoelstelling van interactief beleid. Dit is een voordeel omdat hij hierdoor diep kan ingaan op het 

verband tussen interactief beleid en draagvlak en een nadeel omdat geen aandacht besteed wordt aan de 

andere beleidsdoelstellingen. Waarschijnlijk heeft de gemeente Utrecht meer beleidsdoelstellingen gehad 

dan slechts het genereren van draagvlak en hebben deze andere beleidsdoelstellingen ook invloed op het 

verband tussen interactief beleid en draagvlak. De Graaf is zich echter bewust dat de beleidscontext van 

invloed is op de uitkomsten van de projecten. Dit is de reden waarom hij kiest voor meerdere projecten in 

dezelfde gemeenten. De methode die De Graaf gebruikt is bruikbaar voor de operationalisering van dit 

onderzoek. Ook is veel geleerd over het verband tussen interactief beleid en draagvlak en kan zijn analyse 

bijdragen aan het vaststellen van de succes- en faalfactoren van interactief beleid.  

 

§ 4.4.2 Aanleiding en beleidsdoelstellingen 

Voordat de succes- en faalfactoren die uit de analyse van Edelenbos vastgesteld worden, wordt ingegaan op 

de aanleiding en de beleidsdoelstellingen van interactief beleid. Deze beleidsdoelstellingen bepalen namelijk 

grotendeels de mate van interactief beleid.  

Bij de beide cases van Edelenbos zijn negatieve ervaringen uit het verleden de reden om beleid 

interactief te ontwikkelen. Het initiatief voor een interactieve aanpak komt bij ‘De Bilt in Beweging’ van een 

ambtenaar van de gemeente die geïnspireerd was door een bijeenkomst over interactief beleid van het 

Instituut voor Publiek en Politiek. ‘De Bilt in Beweging’ draait om het interactief ontwikkelen van de 

structuurvisie (Edelenbos, 2000, p.22). Bovendien waren eerdere pogingen om een integrale structuurvisie op 

te stellen mislukt. Sprake was van een politieke patstelling: de PvdA en D66 wilden een concrete integrale 

structuurvisie, terwijl CDA en VVD liever een globaal vlekkenplan wilden. Toch moest op een bepaald 

moment een structuurvisie op tafel liggen en de ambtelijke projectleider was een voorstander van interactief 

beleid. Daarom is gekozen voor een interactieve aanpak. Enkele ambtenaren zagen een interactief proces 

ook als middel om meer samenhang in de gemeentelijke organisatie te krijgen. Een interactieve aanpak zou 

een integrale aanpak bevorderen (Edelenbos, 2000, pp.90-91). Bij het project ‘Wonen in Wijnbergen’ komt 

het initiatief van een communicatieadviseur binnen de gemeente Doetinchem die vindt dat een interactieve 

aanpak geschikt is. Negatieve ervaringen uit het verleden hebben de communicatieadviseur er toe aangezet 

het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk Wijnbergen interactief te ontwikkelen (Edelenbos, 2000, p.27).  

In de analyse van Edelenbos wordt niet gesproken over beleidsdoelstellingen, maar over motieven voor 

interactief beleid. Bij ‘De Bilt in Beweging’ wordt echter maar één motief van het gemeentebestuur genoemd, 

namelijk het verdichten van de kloof tussen burger en overheid. De procesbegeleider vult dit aan door te 

stellen dat de democratie verstevigd wordt door beleid interactief te ontwikkelen. Uit de analyse van 

Edelenbos blijkt echter dat het interactieve proces niet succesvol is, waardoor de beleidsdoelstelling niet 

behaald is. De uitkomsten van bijvoorbeeld de werkateliers werken nauwelijks door in het collegestandpunt 

en dit komt de relatie tussen de burger en de gemeente niet ten goede. Bovendien is opvallend dat bij het 

project ‘De Bilt in Beweging’ slechts één motief opgesteld is. Indien er meer of duidelijkere motieven of 

beleidsdoelstellingen op papier gezet waren, was het interactieve traject waarschijnlijk eenvoudiger doorlopen 

omdat alle betrokkenen weten waar zij naar toe werken.  
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Bij het project ‘Wonen in Wijnbergen’ worden door het gemeentebestuur meerdere motieven genoemd 

voor de interactieve aanpak. Interactief beleid moet zorgen voor meer draagvlak, het moet langdurige 

conflicten met burgers voorkomen en het gemeentebestuur ziet een interactief beleidsproces als mogelijkheid 

om het planproces te versnellen. Bovendien wordt het interactieve proces ‘gezien als middel om de 

verstoorde relatie tussen wijken en gemeente te herstellen’. Tot slot zou interactief beleid de kwaliteit en 

legitimiteit van de lokale democratie verhogen (Edelenbos, 2000, pp.90-93). Deze motieven sluiten aan bij de 

motievenketen van Edelenbos (figuur 3.4). Edelenbos noemt ook de motieven van de participanten om mee 

te doen bij een interactieve aanpak. Voornaamste motief van de participanten van ‘De Bilt in Beweging’ is dat 

zij hun belangen willen laten meewegen in het interactieve proces en het voornaamste motief van de 

participanten van ‘Wonen in Wijnbergen’ is dat zij hun ervaring en deskundigheid willen laten meewegen. Het 

doel van de participatie is een verbetering van de kwaliteit van beleid.  

Edelenbos geeft aan dat het belangrijk is dat alle participanten het eens zijn over de motieven. ‘Motieven 

determineren dus in sterke mate de vorm en inhoud van het interactieve proces. Discrepantie in de motieven 

onder de betrokken actoren – gemeente, procesbegeleider en participanten – werkt dan ook logischerwijze 

door in de verschillende ideeën over wat er in het interactieve beleidsproces moet gebeuren en wat het moet 

voortbrengen’ (Edelenbos, 2000, p.96). Een voorbeeld is dat de participanten willen dat hun kennis van 

invloed is op de uitkomst van het interactieve proces, terwijl het gemeentebestuur de participanten slechts wil 

informeren over de voorgenomen plannen. Indien de beleidsdoelstellingen voor iedereen duidelijk zijn worden 

misverstanden voorkomen.  

De Graaf gaat in zijn analyse niet expliciet in op de aanleiding van het interactieve traject. De gemeente 

Utrecht was van mening dat iets moest gebeuren met het Museumkwartier. Om deze reden heeft zij 

deelgenomen aan een internationaal congres waar gesproken is over de functies en mogelijkheden van 

museumgebieden. De uitkomst van dit internationale congres is dat de belanghebbenden bij de aanpak 

betrokken moeten worden. Naar aanleiding van dit eerste congres is een tweede congres georganiseerd 

waarvoor alle lokale belanghebbenden van het Museumkwartier zijn uitgenodigd. De opkomst was enorm: 

‘naast vertegenwoordigers van verschillende musea en het wijkbureau binnenstad zijn daarbij plusminus 

driehonderd bewoners en ondernemer aanwezig geweest’ (De Graaf, 2007, p.123). Wellicht heeft deze grote 

opkomst er ook toe geleid dat de gemeente Utrecht gekozen heeft voor een interactieve aanpak. Door deze 

congressen komt het besef dat een Masterplan voor het gehele gebied geschreven moet worden en de 

subsidie van de Europese Unie maakt het mogelijk om dit Masterplan te ontwikkelen. Op basis van dit 

Masterplan heeft het wijkbureau binnenstad het ‘Programma Museumkwartier’ geschreven. De Graaf geeft 

aan dat het Masterplan Museumkwartier tot stand is gekomen door ‘de input van musea, bewoners, en 

ondernemers in het gebied (De Graaf, 2007, p.125). Het wijkbureau binnenstad heeft de leiding over het 

project. Ook gaat De Graaf niet uitdrukkelijk in op de beleidsdoelstellingen van de gemeente, omdat het 

onderzoek van De Graaf draait om het verband tussen interactief beleid en draagvlak, één van de mogelijke 

beleidsdoelstellingen van interactief beleid. De gemeente heeft in een vroeg stadium bepaald welk type 

draagvlak zij wil hebben en welke belanghebbenden daarvoor nodig zijn (De Graaf, 2007, p.134). Wel wordt 

aandacht besteed aan wat de gemeente wil bereiken met deze projecten, zoals de stimulering van de 

economische bedrijvigheid en de renovatie van het Sterrenwacht Sonnenborgh (De Graaf, 2007, p.126).  

 

§ 4.4.3 Succes- en faalfactoren uit analyse 

Uit de analyse van Edelenbos en De Graaf kunnen succes- en faalfactoren afgeleid worden. Voor dit 

onderzoek is het niet relevant de gehele analyse van Edelenbos en De Graaf te bespreken, omdat dit 

onderzoek zich slechts richt op de succes- en faalfactoren van interactief beleid. Hiervoor wordt verwezen 

naar de proefschriften van Edelenbos (2000) en De Graaf (2007). Ingegaan wordt op de succes- en 

faalfactoren die afgeleid kunnen worden uit de analyse van de auteurs. Eerst wordt ingegaan op de succes- 

en faalfactoren die afgeleid zijn uit het proefschrift van Edelenbos en daarna op die van De Graaf (figuur 4.2). 

 

‘De Bilt in Beweging’ 

De eerste faal- of succesfactor is de openheid van het gemeentebestuur. De case in De Bilt toont aan dat de 

bestuurscultuur van de gemeente minder open was dan zij zich voordoet. Zo moet de klankbordgroep veel 

moeite doen om tussentijds mee te lezen met het einddocument. Ook neemt de openheid van de 

gemeenteraad en het college van B&W af naarmate het proces vordert. Dit gebrek aan openheid zorgt ervoor 

dat de gemeente het lastig vindt de ideeën die bijvoorbeeld voortkomen uit het werkatelier op te nemen in 
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hun beleid. Zodra de echte besluitvorming plaatsvindt, gebeurt dit achter gesloten deuren en wordt nauwelijks 

meer gekeken naar de uitkomsten van de interactieve instrumenten. Dit gaat zelfs zo ver dat de 

burgemeester besluit zelf het collegestandpunt te gaan schrijven. Een faalfactor is dan ook dat het 

gemeentebestuur te veel invloed heeft op de uitkomsten van het interactieve traject en dat de ideeën uit het 

werkatelier weinig doorwerking vinden in het collegestandpunt (Edelenbos, 2000, pp.41-53).  

Een andere faalfactor is dat de mate van interactief beleid gedurende het proces afneemt. Dit blijkt uit de 

instrumenten die gebruikt worden voor de verschillende fasen van besluitvorming. Tijdens het gehele project 

worden instrumenten van verschillende treden van de participatieladder gebruikt, waardoor de mate van 

participatie verschilt per fase. Er wordt hoog ingezet met het opzetten van werkateliers, maar gedurende het 

proces neemt de mate van interactiviteit af. Het werkatelier wordt vervangen door de expertmeeting en de 

expertmeeting wordt later weer vervangen door de klankbordgroep. Bovendien wordt gewerkt met erg veel 

verschillende organisatievormen en instrumenten. Zo zijn een kerngroep, een werkgroep, een overleggroep, 

meerdere werkateliers, een expertgroep en een klankbordgroep opgericht om het structuurplan interactief te 

ontwikkelen (Edelenbos, 2000, pp.22-25). Een aantal ambtenaren, raadsleden en externe deskundigen 

neemt zitting in meerdere organisatievormen. Door deze vele organisatievormen is het moeilijk het proces te 

coördineren en bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de uitkomsten van ieder instrument doorwerken in het 

volgende instrument. Met behulp van een startnotitie, de werkateliers, enquêtes, gesprekken met 

sleutelpersonen en het publiek slotdebat wordt geprobeerd personen buiten de gemeente te betrekken bij de 

totstandkoming van beleid. De inzet van veel organisatievormen is wellicht één van de redenen waarom de 

interactieve aanpak van ‘De Bilt in Beweging’ minder succesvol was. Edelenbos noemt in zijn analyse deze 

reden echter niet. Het werkatelier is het meest interactieve instrument dat gebruikt wordt bij ‘De Bilt in 

Beweging’. De omvang van het werkatelier is echter zo groot dat de discussie weinig inhoudelijk is. Ook 

wordt bij de werkateliers relatief veel tijd ingenomen door presentaties van de externe deskundigen, waardoor 

minder tijd overblijft voor discussie. Geprobeerd is het werkatelier op te splitsen in subgroepen, maar de 

aselecte indeling van de groepen stuitte op weerstand (Edelenbos, 2000, pp.46-53). Daarnaast vindt tijdens 

het proces weinig selectie van alle suggesties en ideeën plaats, waardoor de werkateliers blijven hangen in 

het bedenken van ideeën en suggesties en niet verder gaat met het ontwikkelen van bepaalde ideeën. 

Bovendien zorgde het uitstellen van selectie voor veel herhaling en oppervlakkigheid (Edelenbos, 2001).  

Daarnaast is het belangrijk voor het slagen van een interactief proces dat sprake is van gelijkwaardigheid 

tussen actoren. Bij ‘De Bilt in Beweging’ is geen sprake van gelijkwaardigheid tussen actoren. Met name ‘de 

actoren die, van hun opleiding of ervaring kennis over onderwerpen opgedaan hebben, treden dominanter op’ 

(Edelenbos, 2000, pp.46-53). Deze actoren hebben door hun dominante opstelling zitting in het werkatelier 

en de klankbordgroep. In de klankbordgroep is het bewonersbelang oververtegenwoordigd, omdat twee van 

de vier leden vertegenwoordigers zijn van een bewonersvereniging (Edelenbos, 2000, p.120). Bovendien 

heeft de procesbegeleider veel invloed op de uitkomsten van de discussie omdat zij onder meer de agenda 

opstelt en de mogelijkheid discussies in een bepaalde richting te sturen.  

Ook kunnen te strakke randvoorwaarden het interactieve proces verstoren. Bij ‘De Bilt in Beweging’ 

vinden de participanten dat het startdocument al aangeeft binnen welke kaders het beleid ontwikkeld moet 

worden. Op basis van diverse nota’s van beslispunten opgesteld tijdens de werkateliers heeft het college 

haar visie samengesteld. De participanten zien echter geen concrete ideeën van het interactieve proces terug 

in de visie van het college. Daarnaast wordt volgens de participanten weinig aandacht gegeven voor de 

keuze voor een bepaalde oplossingsrichting (Edelenbos, 2000, pp.187-195). Een verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat de nota’s van beslispunten weinig bestuurlijk draagvlak kennen. De nota’s zijn tot stand 

gekomen tijdens de werkateliers waarbij de bestuurders en politici te weinig betrokken waren (Edelenbos, 

1998).  

Bovendien wordt te weinig gebruik gemaakt van de kennis van de ambtenaren. De procesbegeleider 

heeft aangegeven dat de ambtenaren niet actief deel mogen nemen aan de discussie. Hierdoor vervullen de 

ambtenaren slechts een procesondersteunende rol en geen inhoudelijke rol omdat de externe deskundigen 

deze rol vervullen. De ambtenaren geven zelf aan dat ze vinden dat hun inhoudelijke kennis onvoldoende 

wordt benut en dat zij niet volledig achter de keuze voor een interactief proces staan. Daarnaast is de rol van 

de raadsleden in het interactieve proces gering. Zij zijn niet bereid actief deel te nemen aan de discussies 

met de overige participanten en nemen tijdens de werkateliers geen inhoudelijke standpunten in. De geringe 

inbreng van de raadsleden wordt veroorzaakt door het standpunt van de burgemeester die vindt dat het niet 

gepast is dat raadsleden met burgers in discussie gaan en door de nadere verkiezingen. Daarnaast neemt 
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gedurende het proces de betrokkenheid van de bestuurders toe. Aan het einde van het proces neemt de 

burgemeester zelfs een dominante rol in, omdat hij zelf deel gaat nemen aan discussies en het 

collegestandpunt schrijft (Edelenbos, 2000, pp.148-154). Tegen het einde van het interactieve proces maakt 

de burgemeester aan de deelnemers bekend dat geen interactief vervolg zal worden gegeven voor de 

uitwerking en uitvoering van de resultaten uit het interactieve proces (Edelenbos, 2000, pp.46-53). Edelenbos 

schrijft de problemen toe aan een mismatch tussen het interactieve proces en de bestaande institutionele 

structuur (Edelenbos, 2000, p.XVII) (figuur 4.4). 

 

Figuur 4.4 Succes- en faalfactoren ‘De Bilt in Beweging’ 

Succesfactoren Faalfactoren 

 � weinig tot geen openheid tijdens het proces;  
� geen gelijkwaardigheid tussen de actoren;  
� te veel invloed van de procesbegeleider;  
� te grote omvang van het werkatelier;  
� het weinig terug zien van de ideeën uit het werkatelier in het collegestandpunt;  
� de geringe inbreng van raadsleden en gemeenteambtenaren;  
� te veel invloed van het gemeentebestuur op de uitkomsten van het interactieve traject;  
� te strakke randvoorwaarden opgesteld door de gemeente;  
� weinig bestuurlijk draagvlak voor interactieve aanpak;  
� onvoldoende benutting kennis ambtenaren. 

 

 ‘Wonen in Wijnbergen’ 

Bij de start van het interactieve proces in Doetinchem geeft het college van B&W aan ‘dat als de uitkomsten 

van het interactieve proces passen binnen het vooraf door hen opgestelde kader (randvoorwaarden en 

uitgangspunten), de resultaten van het proces door hen en de gemeenteraad zullen worden overgenomen’. 

Deze uitspraak geeft al vroeg in het traject een hoge status aan het interactieve proces. Participanten voelen 

zich serieus genomen en zien het interactieve proces als een kans om invloed op beleidsontwikkeling uit te 

oefenen. Uiteindelijk hebben het college en de raad zich gehouden aan de uitgesproken verbintenis waardoor 

gecreëerde verwachtingen van de participanten zijn nagekomen. De ideeën die in het interactieve proces zijn 

ontwikkeld, kenden als gevolg hiervan doorwerking in het formele besluitvormingscircuit (Edelenbos, Teisman 

& Reudink, 2003, p.3). Bij het bestemmingsplan Wijnbergen neemt de mate van participatie toe en dit is te 

zien aan de instrumenten die gebruikt worden. Gestart wordt met een informatiebijeenkomst waar de 

gemeente de belanghebbenden inlicht over het nut van het opstellen van een bestemmingsplan. Vervolgens 

wordt een interactieve voorbereidingsbijeenkomst gehouden waarvoor alle belanghebbenden uitgenodigd 

worden en mogen zeggen wat zij vinden van het voorgaande. Ook het schouwen in het gebied is redelijk 

interactief, hoewel de enquête opgesteld door de gemeente een duidelijke richting geeft aan het gesprek. 

Tijdens het hele proces vindt terugkoppeling plaats van de ideeën en beslissingen en wordt verantwoord 

waarom gekozen is voor een bepaalde richting. Daarnaast worden een informatiebijeenkomst, een 

interactieve voorbereidingsbijeenkomst, een startconferentie, een openbare presentatiebijeenkomst, een 

meningspeiling en een interactieve informatiebijeenkomst georganiseerd. Bij de totstandkoming van het 

bestemmingsplan Wijnbergen worden ook veel organisatievormen gebruikt: de ambtelijke projectorganisatie, 

het ontwerpteam, de kerngroep, de regiegroep, de overleggroep en tot slot het werkatelier. Ook hier zitten 

meerdere personen in meerdere organisatievormen. Duidelijke afspraken over het doel van iedere 

organisatievorm zorgen ervoor dat de vele verschillende organisatievormen geen problemen opleveren 

(Edelenbos, 2000, pp.27-29). 

In Doetinchem heeft de gemeente een open houding en tot het einde van het interactieve beleidsproces 

staat de gemeente open voor interactiviteit. Deze openheid is een belangrijke succesfactor voor interactief 

beleid. Met name tijdens de tussenpresentatie en bij de openbare slotbijeenkomst worden alle onderwerpen 

besproken en wordt niets achtergehouden voor de participanten. Tijdens de werkateliers hebben de 

participanten een open en onbevangen houding. Ook de politici en bestuurders hebben een open houding. 

Dit blijkt uit het gegeven dat zij bereidt zijn hun mening te veranderen en deze op te nemen in de 

collegestandpunten omdat een meerderheid van de participanten dit wil. Als de bestemmingsplanprocedure 

gestart wordt gaat het interactieve proces over naar het reguliere beleidsproces. De participanten van het 

interactieve beleidsproces zijn teleurgesteld als zij in de krant lezen dat zij bezwaar kunnen indienen tegen 

het concept-ontwerpbestemmingsplan, omdat zij verwacht hadden dat zij persoonlijk op de hoogte gehouden 

zouden worden. De gemeente vindt echter dat het interactieve beleidsproces afgerond is en dat bij het 

reguliere beleidsproces geen onderscheid gemaakt mag worden tussen burgers. Later wordt echter een 

interactieve bezwaarovereenkomst georganiseerd. In grote lijnen is sprake van gelijkwaardigheid, maar de 
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leden van de ontwerpgroep hebben relatief veel invloed omdat zij de ideeën van het werkatelier bewerken. 

Tijdens de werkateliers is veel ruimte voor discussie, mede omdat de werkateliers uit een gering aantal 

participanten bestaat. Een verklaring voor de open houding van de ambtenaren, bestuurders en politici is dat 

zij al ervaring hebben met beleid ontwikkelen samen met andere belanghebbenden. Negatief aspect van de 

interactieve aanpak is dat voor bestuurders, ambtenaren, politici en participanten niet duidelijk is wat de 

verwachte mate van participatie is (Edelenbos, 2000, pp.53-63). Deze onduidelijkheid over de mate van 

participatie zorgt ervoor dat participanten hun rol in het interactieve proces niet begrijpen en dit kan later in 

het proces leiden tot problemen en teleurstellingen. 

Tijdens de werkateliers nemen de raadsleden ook deel aan de discussie en nemen zij standpunten in. 

Sommige deelnemers vinden dat de rol van de raadsleden te groot is omdat ze en deelnemen aan de 

discussie en de subgroepen van de werkateliers voorzitten. De bestuurders nemen geen actieve rol in het 

interactieve proces in maar scheppen wel de randvoorwaarden van het interactieve proces. Onder de 

deelnemers aan de werkateliers bestaat echter veel onduidelijkheid over deze randvoorwaarden. De 

ambtenaren nemen actief deel aan de werkateliers, maar vervullen een dubbelrol omdat ze een 

ondersteunende rol hebben voor het bestuur en voor de participanten. De burgers vervullen een actieve rol. 

Bij de ontwikkeling van het raadsvoorstel worden de burgers echter nauwelijks meer betrokken omdat de 

ambtenaren de tijdsdruk te hoog vinden om de goede communicatie met burgers te onderhouden 

(Edelenbos, 2000, pp.154-161). Daarnaast is onduidelijk hoeveel invloed de participanten hebben op het 

uiteindelijke beleid. ‘Zo kan het gebeuren dat de participanten meermalen hun ongenoegen laten horen over 

hoe ambtenaren met de verwerking van hun ontwerpideeën omspringen. Een navolgbare verwerking van de 

voorstellen en ideeën van de participanten blijft uit’. Bovendien worden gedurende het interactieve proces te 

weinig beslissingen gemaakt, waardoor de tussen- en de eindproducten inhoudelijk van hetzelfde niveau zijn. 

In het algemeen ontstaat onduidelijkheid over wat het eindproduct is: stedenbouwkundige plannen, een 

bestemmingsplan of een beeldkwaliteitplan. Ondanks deze minpunten is Edelenbos positief over de 

interactieve aanpak van de gemeente Doetinchem. Zij heeft serieus de ideeën van de participanten 

overwogen en was zelfs bereid haar standpunten te wijzigen naar aanleiding van de ideeën van de burgers 

(Edelenbos, 2000, p.206) (figuur 4.5). 

 

Figuur 4.5 Succes- en faalfactoren ‘Wonen in Wijnbergen’  

Succesfactoren Faalfactoren 

� voldoende beleidsruimte;  
� participanten voelen zich serieus genomen;  
� gemeente heeft zich gehouden aan de afspraken;  
� ideeën interactieve bijeenkomsten doorgewerkt in het formele 

besluit;  
� gemeente en participanten hebben een open houding;  
� gelijkwaardigheid tussen actoren;  
� tijdens werkateliers veel ruimte voor discussie. 

� te grote rol raadsleden;  
� onduidelijkheid over de randvoorwaarden; 
� interactieve aanpak gaat over naar het reguliere 

beleidsproces. 

 

‘De Bilt in Beweging’ en ‘Wonen in Wijnbergen’ 

Ook is er een aantal faalfactoren die geldt voor beide cases. Bij beide projecten is geen netwerkanalyse 

uitgevoerd en is niet bewust nagedacht over welke stakeholders betrokken moeten worden. ‘In hoeverre 

participanten echt nodig zijn voor het proces, in de zin van het aanreiken van kennis, geld, belangen, 

informatie en dergelijke, neemt de procesbegeleider niet als uitgangspunt voor stakeholder-selectie’ 

(Edelenbos, 2000, p.115). Doordat een actoranalyse ontbreekt zijn niet alle relevante actoren betrokken bij 

het interactieve proces, waardoor de uitkomsten niet optimaal zijn. Edelenbos verwoordt dit: ‘deze scheve 

vertegenwoordiging van belangen en zienswijzen werkt door in de uitkomsten van beide interactieve 

beleidsprocessen’ (Edelenbos, 2000, p.127). De procesbegeleider richt zich op een zo breed mogelijke groep 

deelnemers en niet op relevante deelnemers. Wel is bij beide projecten veel moeite gedaan de stakeholders 

te mobiliseren met behulp van oproepen in de krant, informatieavonden, etcetera (Edelenbos, 2000, pp.115-

126). Daarnaast heeft de procesbegeleider bij beide projecten zich te veel op het proces gericht en te weinig 

op de inhoud. Hierdoor ‘krijgt hij geen idee waar het interactieve proces precies over zal gaan en wat de 

belangrijke en moeilijkste issues zullen zijn rond het centrale beleidsonderwerp waar het ontwerp en 

management van het interactieve beleidsproces op afgestemd moet worden’ (Edelenbos, 2000, p.129). Deze 

slechte inhoudelijke voorbereiding bemoeilijkt ook het betrekken van de juiste actoren. Ook bestaat bij beide 

projecten onduidelijkheid over de mate van participatie.  

Bovendien is bij beide projecten waarneembaar dat zodra het collegeadvies en het collegestandpunt 

voorbereid moeten worden dit achter gesloten deuren gebeurt. De participanten van het interactieve proces 
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worden hierbij niet meer actief betrokken. Hierdoor wordt het interactieve proces niet interactief afgesloten, 

maar valt de gemeente terug op de traditionele aanpak van beleidsvorming (Edelenbos, 2000, p.165). 

Daarnaast concludeert Edelenbos dat het primaat van de raad niet is aangetast. De raad kan nu juist in een 

vroeger stadium van het beleidsproces ideeën aandragen, waardoor zij naast hun beleidscontrolerende rol nu 

ook een beleidsvormende rol vervullen (Edelenbos, 2000, p.187). Tot slot vinden bij beide projecten het 

informatieproces en het beleidsproces afzonderlijk van elkaar plaats, waardoor de informatie slecht doorwerkt 

in het beleid (Edelenbos, 2000, p.240). De ontwerprichtlijnen die Edelenbos opgesteld heeft passen bij de 

succes- en faalfactoren van interactief beleid (figuur 4.6). 

 

Figuur 4.6 Succes- en faalfactoren ‘De Bilt in Beweging’ én ‘Wonen in Wijnbergen’ 

Succesfactoren Faalfactoren 

 � geen netwerk- en actoranalyse;  
� onduidelijkheid over de verwachte mate van participatie;  
� niet alle relevante actoren zijn betrokken;  
� onduidelijkheid over het eindproduct;  
� procesbegeleider richt zich te veel op het proces 
� procesbegeleider heeft inhoudelijk te weinig kennis;  
� slechte inhoudelijke doorwerking;  
� formele besluiten gebeuren achter gesloten deuren; 
� weinig selectie van de ideeën tijdens de interactieve bijeenkomsten. 

 

‘Programma Museumkwartier’ 

Ook uit de analyse van De Graaf is een aantal succes- en faalfactoren af te leiden. De eerste succesfactor is 

dat proces direct interactief benaderd wordt. De uitkomst van een internationaal congres waar 26 

vertegenwoordigers van Europese landen aanwezig waren over interactief beleid was dat belanghebbenden 

bij de aanpak betrokken moeten worden (De Graaf, 2007, p.134). Naar aanleiding van dit eerste 

internationale congres is een congres georganiseerd door de gemeente Utrecht. Bij het tweede congres zijn 

alle typen belanghebbenden aanwezig en de gemeente, bewoners en ondernemers overleggen al in een 

vroeg stadium. Het Universiteitsmuseum en de afdeling Economische Zaken namen het initiatief tot dit 

congres. De Graaf zegt over de selectie van de belanghebbenden: ‘Het lijkt in deze case erop dat 

belanghebbenden enerzijds geselecteerd zijn op basis van hun belang bij de besluitvorming en hun rol om 

die besluitvorming te verrijken. Anderzijds lijken belanghebbenden geselecteerd om de potentiële 

blokkademacht te ontkrachten of in ieder geval zoveel mogelijk te voorkomen dat hiervan gebruik zou worden 

gemaakt’. De beleidsdoelstelling ‘groter draagvlak’ heeft dus invloed op de aanpak van interactief beleid. Ook 

stelt De Graaf vast dat macht een belangrijke rol heeft gespeeld bij de selectie van de belanghebbenden (De 

Graaf, 2007, p.134).  

Verschillende instrumenten zijn gebruikt om het interactieve beleid vorm te geven. Om de bewoners en 

ondernemers te bereiken heeft het wijkbureau binnenstad meerdere debatavonden georganiseerd en een 

brochure uitgebracht over de plannen voor de Korte/Lange Nieuwstraat. Ook is een ondernemersvereniging 

opgericht op aanraden van de gemeente Utrecht. Bovendien ontstond er een structureel overleg tussen de 

musea en het wijkbureau binnenstad. In dit structurele overleg komt later het Marketingplan tot stand. 

Bovendien is een bewonersoverleg en een bewonersplatform opgericht. Het wijkbureau binnenstad had de 

faciliterende en initiërende rol op zich genomen en was verantwoordelijk om relaties op te bouwen tussen 

verschillende belanghebbenden en werkgroepen. Zo zorgde het wijkbureau er bijvoorbeeld voor dat zij eens 

per maand overlegde met het bewonersplatform. Tot slot is een kerngroep opgericht die bestaat uit vijf à zes 

personen die geselecteerd waren door het wijkbureau binnenstad. Deze kerngroep was echter geen 

representatieve afspiegeling van de bevolking (De Graaf, 2007, pp.135-136). De ondernemersvereniging en 

het bewonersplatform passen bij de trede raadplegen, omdat de uitkomsten niet bindend zijn voor de 

gemeente. De debatavonden en de kerngroep behoren bij de trede adviseren. 

De Graaf gaat op verschillende onderdelen van de aanpak van de Korte/Lange Nieuwstraat in en bepaalt 

per onderdeel de mate van interactief beleid. Om dit te bepalen kijkt hij naar de zes factoren (fase van beleid, 

randvoorwaarden, mate van input, beleidsprobleem, oplossingen en binding van de uitkomsten) en koppelt hij 

de scores aan een trede op de participatieladder van Edelenbos. Uit zijn analyse blijkt dat de type II-

belanghebbenden met name geraadpleegd zijn en dat zij bij het etalageproject geadviseerd hebben. Het 

etalageproject was een initiatief van de ondernemers en de bewoners van de Korte/Lange Nieuwstraat om de 

begane grond van de leegstaande gebouwen in te richten als etalage die aansluit bij het historische en 

culturele karakter van het Museumkwartier. De uitkomsten waren bindend voor gemeente, mits de ideeën 

pasten binnen de randvoorwaarden. Het etalageproject is één van de succesfactoren van interactief beleid. 
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De type III-belanghebbenden hebben het beleid gecoproduceerd. De Graaf vindt het opvallend dat een 

belanghebbende telkens maar bij één onderdeel betrokken wordt. Ook merkt hij op dat de gemeente meestal 

zelf de randvoorwaarden opstelt en dat inhoudelijk al veel vaststaat omdat al een overkoepelende visie 

bestond over de openbare ruimte rondom de Korte/Lange Nieuwstraat. Ook het interactieve beleid van het 

Marketingplan Museumkwartier is op deze manier geanalyseerd door De Graaf. Bij de totstandkoming van 

het Marketingplan zijn naast de gemeentelijke actoren en vertegenwoordigers van de musea nauwelijks 

bewoners en ondernemers betrokken. De type III-belanghebbenden zijn in een vroegtijdig stadium betrokken 

bij de plannen om een marketingplan op te stellen. De musea en de gemeente hebben beiden input geleverd 

en al snel is overeenstemming bereikt over het beleidsprobleem. De uitkomsten van het proces zijn bindend. 

Het project Marketingplan Museumkwartier scoort coproduceren op de participatieladder (figuur 4.8) (De 

Graaf, 2007, pp.136-149). 

Nadat De Graaf de mate van interactief beleid heeft vastgesteld, stelt hij de mate van draagvlak vast. Dit 

doet hij aan de hand van een protest- en steunladder. Uit zijn analyse blijkt dat bij de aanpak van de 

Korte/Lange Nieuwstraat de type II-belanghebbenden vaker kritisch tegenover het interactieve proces staan 

dan type III-belanghebbenden. De Graaf concludeert dat het draagvlak onder type II-belanghebbenden 

negatief is en dat zij ontevreden zijn over de inhoud en het proces van de interactieve aanpak. Er heerst met 

name onvrede over de invloed op het proces (De Graaf, 2007, pp.143-145). Zo citeert De Graaf een 

ondernemer: ‘Aanvankelijk hadden wij de indruk dat we zinvol participeerden. Nogmaals het resultaat is goed, 

maar het gaat om het gevoel dat je erbij hebt. Ze moesten blijkbaar iedereen erbij betrekken voor het 

draagvlak, ook tegenstanders. Die tegenstanders houd je dan een worstje voor en uiteindelijk is het dan een 

wassen neus. […] Het is gewoon een heel circus, dat wordt opgebouwd’. Daarnaast zegt de directeur van het 

Catharijne Convent dat de intenties van het interactieve traject juist waren, maar dat het ontbrak aan visie en 

dat de mogelijkheden niet voldoende zijn benut. Ook ontstond het gevoel dat de ondernemers niet als 

volwaardige gesprekspartners werden gezien. Het etalageproject heeft een positieve bijdrage geleverd aan 

de mate van draagvlak (De Graaf, 2007, p.144). Onder de type III-belanghebbenden is echter sprake van 

positief draagvlak. Zij zijn tevreden over de inhoud én het proces (De Graaf, 2007, pp.142-143). 

De mate van draagvlak voor het Marketingplan Museumkwartier heeft De Graaf op dezelfde manier 

gemeten. De houding van de museumdirecteuren is voornamelijk steunend. De museumdirecteuren doen 

met name mee om strategische redenen en hebben allemaal een verborgen agenda. Uit de analyse blijkt dat 

de museumdirecteuren zich niet echt betrokken voelen bij het interactieve traject (De Graaf, 2007, pp.145-

147). Dit komt omdat ‘het inhoudelijk streven van het marketingplan niet zozeer ging om het promoten van de 

gezamenlijke museumfunctie in dit gebied, maar meer om het upgraden van de buurt. Je hebt geen 

voldoening over interactief beleid als het niet over jezelf gaat. Je wordt één van de partijen terwijl je de kern 

bent’ (De Graaf, 2007, p.147). Hierdoor bestaat ook geen groot inhoudelijk draagvlak onder de 

museumdirecteuren. Ook was het effect van het Marketingplan niet duidelijk, omdat bijvoorbeeld door de 

musea niet gewerkt werd met het algemene logo en de bezoekersaantallen niet ineens toenamen. Uiteindelijk 

is de aanpak van de Korte/Lange Nieuwstraat succesvol uitgevoerd. Het Marketingplan Museumkwartier is 

echter minder succesvol. De museumdirecteuren vinden dat de gemeente te weinig geld vrijgemaakt heeft 

om de gezamenlijke marketing voort te zetten (De Graaf, 2007, p.149). 

De veronderstelling van De Graaf gaat grotendeels op: hoe hoger de mate van interactief beleid, hoe 

hoger de mate van draagvlak. Zo leidt de lage mate van interactief beleid (raadplegen) tot een lage mate van 

draagvlak bij de aanpak van de Korte/Lange Nieuwstraat. Een hogere mate van interactief beleid (adviseren) 

veroorzaakt ook een hogere mate van draagvlak. De musea scoren op de participatieladder coproduceren en 

scoren ook hoog als gekeken wordt naar draagvlak (De Graaf, 2007, p.150). De aanpak van de ontwikkeling 

van het Marketingplan Museumkwartier past bij de trede coproduceren op de participatieladder. Opvallend is 

dat er een matig negatief draagvlak is. De participanten zijn niet geheel tevreden over de inhoud. De type III-

belanghebbenden hadden een meer inhoudelijke visie verwacht van de gemeente. De ‘deelname aan het 

Marketingplan werd vanuit de type III-belanghebbenden dus meer gezien als een instrumentele manier om 

aan extra geld te komen’. Hierdoor gaat in de case Marketingplan Museumkwartier de veronderstelling niet 

op (De Graaf, 2007, p.151). Ook is door betrokkenheid bij de ontwikkeling van de plannen meer begrip 

ontstaan voor de verschillende belangen (figuur 4.9) (De Graaf, 2007, p.152).  

De Graaf schenkt ook aandacht aan externe factoren die van invloed kunnen zijn het op verband tussen 

interactief beleid en draagvlak, zoals het belang van communicatie en vertrouwen. Daarnaast spelen 

beslissingen van andere overheden ook een rol bij de mate van draagvlak, zoals het subsidiebeleid van de 
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Europese Unie die type III-belanghebbenden motiveerden deel te nemen aan het interactieve traject. Het 

verband tussen interactief beleid en draagvlak blijft bestaan, maar de externe factoren zijn ook belangrijk (De 

Graaf, 2007, p.172). ‘Interactief beleid is […] niet de exclusieve verantwoordelijke voor het realiseren van 

gedragen beleid’ (De Graaf, 2007, p.174) (figuur 4.7).  

 

Figuur 4.7 Succes- en faalfactoren ‘Programma Museumkwartier’ 

 

Alle succes- en faalfactoren van het empirisch perspectief 

Alle succes- en faalfactoren voortkomend uit dit hoofdstuk kunnen in één schema gezet worden (figuur 4.8). 

Uit het schema kan afgeleid worden dat uit de analyse van Edelenbos meer succes- en faalfactoren zijn af te 

leiden dan uit de analyse van De Graaf. Dit heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is de normatieve 

instelling van Edelenbos. Hij is gericht op het geven van adviezen hoe het interactieve beleid beter aangepakt 

had kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat hij bespreekt wat de sterke en de zwakke punten zijn 

van de interactieve aanpak. De succes- en faalfactoren zijn hierdoor eenvoudig af te leiden uit zijn analyse. 

De tweede oorzaak is dat Edelenbos rekening houdt met alle beleidsdoelstellingen van interactief beleid, 

terwijl De Graaf zich slechts richt op het bereiken van groter draagvlak met behulp van interactief beleid.  

De succes- en faalfactoren die voortkomen uit dit hoofdstuk zijn onder te verdelen in twee thema’s: 

communicatie en de belanghebbenden. Zo is het belangrijk dat de bestuurscultuur open is en helderheid 

bestaat over de mate van participatie, de verwachtingen en de randvoorwaarden waarbinnen de besluiten 

genomen moeten worden. Als hier onduidelijkheid bestaat begrijpen de participanten hun rol niet in de 

horizontale organisatie en hebben participanten verwachtingen die aan het einde van het proces wellicht niet 

uitkomen. De situatie in Doetinchem toont aan dat een open bestuurscultuur van belang is om tot succesvol 

beleid te komen. Daarnaast moeten de ideeën op een transparante manier geselecteerd worden waardoor 

participanten begrijpen waarom gekozen is voor een bepaald idee en kan het idee inhoudelijk verder 

uitgewerkt worden. Bovendien geeft Edelenbos aan dat het van belang is zoveel mogelijk verschillende 

actoren te betrekken waardoor veel verschillende instrumenten aanwezig zijn en dat sprake moet zijn van 

gelijkwaardigheid tussen actoren. Ook het niet betrekken van alle actoren bij het proces is een faalfactor en 

dit kan later leiden tot een vertraging van het beleidsproces. Voorafgaand aan de keuze voor een interactief 

traject zou een actoranalyse uitgevoerd moeten worden. Daarnaast dienen de instrumenten op de juiste 

manier gebruikt te worden, zoals een niet te grote omvang van een werkatelier. Tot slot toont De Graaf aan 

dat het Marketingplan Museumkwartier niet geschikt was voor een interactieve aanpak. De 

museumdirecteuren namen alleen deel aan het interactieve traject omdat de Europese Unie subsidie 

vrijgemaakt had. Bovendien voldoet het ontwikkelen van een marketingplan niet aan de vijf voorwaarden die 

Pröpper & Steenbeek hebben opgesteld. Een faalfactor van interactief beleid is dus een project interactief 

ontwikkelen dat daar niet geschikt voor is. Doordat sprake is van deze succesfactoren kunnen de 

beleidsdoelstellingen van de betreffende gemeente eenvoudiger behaald worden. Indien veel faalfactoren 

van toepassing zijn op een project is het niet aannemelijk dat de beleidsdoelstellingen van de gemeente 

behaald worden. Tot slot is opvallend dat beide auteurs meer oog hebben voor de faalfactoren dan voor de 

succesfactoren van interactief beleid (figuur 4.8). 

 

Succesfactoren Faalfactoren 

� het etalageproject, waar bewoners de 
mogelijkheid kregen hun eigen project op te 
zetten; 

� direct een interactieve insteek van het proces. 

� interactief beleid alleen gestart om draagvlak te genereren en niet om 
de mening van de belanghebbenden te achterhalen;  

� het ontbreken aan visie en mogelijkheden;  
� te selectieve selectie van belanghebbenden;  
� te strakke randvoorwaarden; 
� het niet in overleg vaststellen van het beleidsprobleem. 
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Figuur 4.8 Succes- en faalfactoren van het empirische perspectief 

 

§ 4.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op een aantal empirische voorbeelden van interactief beleid. Aangetoond is dat in 

de literatuur nog niet duidelijk aangegeven is wanneer een interactieve aanpak geschikt is. Wel is een aantal 

voorwaarden opgesteld waar een project aan moet voldoen wil het geschikt zijn voor een interactieve aanpak. 

De belangrijkste voorwaarde is dat het project dicht bij de belevingswereld van de burger moet staan, omdat 

de burger anders niet wil participeren. Het gevaar hiervan is echter dat de burger tijdens de interactieve 

bijeenkomsten het eigen belang boven het algemeen belang blijft plaatsen, waardoor de discussie moeilijk 

verloopt en de interactieve bijeenkomst weinig resultaat boekt. Een gespreksleider met de juiste 

competenties kan ervoor zorgen dat dit voorkomen wordt. Het aanstellen van een onafhankelijk 

gespreksleider heeft nog meer voordelen, zoals het sturen van de discussie en zorgen dat alle participanten 

aan het woord komen.  

Daarnaast is in dit hoofdstuk aangegeven dat er veel instrumenten bestaan om interactief beleid vorm te 

geven. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer gebruik zal worden gemaakt van internet. Gekeken 

moet worden welke instrumenten passen bij de gewenste mate van interactiviteit. Daarbij is belangrijk dat de 

gemeente van te voren bepaald wat de mate van binding van de uitkomsten is en dit communiceert naar de 

participanten. Hierdoor wordt direct aangegeven wat de verwachte mate van participatie is. Bovendien wordt 

de veronderstelling dat de beleidsdoelstellingen de mate van interactief beleid ondersteund door bijvoorbeeld 

 Succesfactoren Faalfactoren 

EDELENBOS 

De Bilt in 
Beweging 

 � weinig tot geen openheid tijdens het proces;  
� geen gelijkwaardigheid tussen de actoren;  
� te veel invloed van de procesbegeleider;  
� te grote omvang van het werkatelier;  
� het weinig terug zien van de ideeën uit het 

werkatelier in het collegestandpunt;  
� de geringe inbreng van raadsleden en 

gemeenteambtenaren;  
� te veel invloed van het gemeentebestuur op 

de uitkomsten van het interactieve traject;  
� te strakke randvoorwaarden opgesteld door 

de gemeente;  
� weinig bestuurlijk draagvlak voor 

interactieve aanpak;  
� onvoldoende benutting kennis ambtenaren.  

Wonen in 
Wijnbergen 

� voldoende beleidsruimte;  
� participanten voelen zich serieus genomen;  
� gemeente heeft zich gehouden aan de 

afspraken;  
� ideeën interactieve bijeenkomsten 

doorgewerkt in het formele besluit;  
� gemeente en participanten hebben een open 

houding;  
� gelijkwaardigheid tussen actoren;  
� tijdens werkateliers veel ruimte voor 

discussie. 

� te grote rol raadsleden;  
� onduidelijkheid over de randvoorwaarden; 
� interactieve aanpak gaat over naar het 

reguliere beleidsproces. 

Beide projecten 
Edelenbos 

 � geen netwerk- en actoranalyse;  
� onduidelijkheid over de verwachte mate van 

participatie;  
� niet alle relevante actoren zijn betrokken;  
� onduidelijkheid over het eindproduct;  
� procesbegeleider richt zich te veel op het 

proces 
� procesbegeleider heeft inhoudelijk te weinig 

kennis;  
� slechte inhoudelijke doorwerking;  
� formele besluiten gebeuren achter gesloten 

deuren; 
� weinig selectie van de ideeën tijdens de 

interactieve bijeenkomsten. 

DE GRAAF 

‘Programma 
Museumkwartier’ 

� het etalageproject, waar bewoners de 
mogelijkheid kregen hun eigen project op te 
zetten; 

� direct een interactieve insteek van het 
proces. 

� interactief beleid alleen gestart om 
draagvlak te genereren en niet om de 
mening van de belanghebbenden te 
achterhalen;  

� het ontbreken aan visie en mogelijkheden;  
� te selectieve selectie van belanghebbenden;  
� te strakke randvoorwaarden; 
� het niet in overleg vaststellen van het 

beleidsprobleem.  
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De Graaf. De beleidsdoelstelling groter draagvlak zorgde ervoor dat de actoren geselecteerd werden op basis 

van hun meerwaarde.  

Vastgesteld wordt dat Edelenbos en De Graaf een andere methode gebruiken om onderzoek te doen 

naar interactief beleid. De normatieve instelling van Edelenbos is terug te zien in zijn analyse, omdat hij 

gericht is op het geven van adviezen. De Graaf doet in tegenstelling tot Edelenbos slechts onderzoek naar 

één beleidsdoelstelling van interactief beleid, maar dat is geen verklaring voor het verschil in methodiek. De 

Graaf doet op een systematische manier onderzoek doordat hij telkens de zes factoren (fase van het 

beleidsproces, randvoorwaarden, mate van input, beleidsprobleem, oplossingen en de mate van binding aan 

uitkomsten) toetst die van invloed zijn op interactief beleid. Hierdoor is overzichtelijk waarom De Graaf een 

bepaalde trede van participatie toewijst aan een project. De methode van Edelenbos is minder systematisch 

en transparant, waardoor zijn methode niet bruikbaar is voor dit onderzoek. De Graaf maakt wel gebruik van 

het proefschrift van Edelenbos. Zo speelt de participatieladder een belangrijke rol bij de methode van De 

Graaf. Ook neemt De Graaf de motieven van interactief beleid van Edelenbos over. De methode van De 

Graaf kan helpen bij de operationalisering van dit onderzoek. De succes- en faalfactoren zijn echter uit beide 

onderzoeken bruikbaar voor het opstellen van het evaluatiemodel. Zo levert dit hoofdstuk twee bijdragen aan 

de beantwoording van de centrale vraag. 

De succes- en faalfactoren die voortkomen uit de analyses van Edelenbos en De Graaf zijn niet in strijd 

met de succes- en faalfactoren die in hoofdstuk twee en drie zijn vastgesteld. Logischerwijs vertonen de 

succes- en faalfactoren van Edelenbos veel overeenkomsten met de succes- en faalfactoren van de 

normatieve stroming. De succes- en faalfactoren die in dit hoofdstuk in het empirisch perspectief zijn 

vastgesteld zijn praktischer, maar dat is verklaarbaar doordat deze factoren afgeleid zijn uit casestudies en 

de succes- en faalfactoren uit hoofdstuk twee afgeleid zijn uit de theorie over interactief beleid.  

 

Voordat het wetenschappelijk, theoretisch en empirisch perspectief met elkaar verbonden worden door aan 

de hand van de succes- en faalfactoren het evaluatiemodel op stellen wordt eerst kennis gemaakt met de 

gemeente Harderwijk.  
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HOOFDSTUK 5.  Harderwijk in context 

 

§ 5.1 Inleiding 

Dit onderzoek gaat om het bepalen van de succes- en faalfactoren van interactief beleid en in welke mate 

deze succes- en faalfactoren een rol spelen bij de implementatie van ruimtelijke plannen in de gemeente 

Harderwijk. Deze succes- en faalfactoren zijn in de voorgaande hoofdstukken vastgesteld. Om te bepalen 

welke rol de succes- en faalfactoren hebben gespeeld dient een evaluatiemodel opgesteld te worden. 

Voordat het evaluatiemodel opgesteld wordt, is het belangrijk stil te staan bij de houding van de gemeente 

tegenover interactief beleid, omdat de beleidsdoelstellingen bepalen hoe met interactief beleid omgegaan 

wordt. Ingegaan wordt op verschillende beleidsdocumenten. Het is echter niet voldoende het evaluatiemodel 

op te stellen op basis van het beleid over interactief beleid. De implementatie van beleid vindt niet plaats in 

een lege ruimte waardoor het belangrijk is de context van de gemeente Harderwijk te schetsen. De context 

van de gemeente Harderwijk is het kader waarbinnen het beleid geïmplementeerd wordt. Zo dient 

bijvoorbeeld rekening gehouden te worden wat voor type bewoners de gemeente Harderwijk kent. Nadat 

ingegaan is op de ontwikkeling van de gemeente Harderwijk en op de statistieken van Harderwijk wordt het 

beleid over interactief beleid besproken. De context en de beleidscontext zijn een verklarende factor zijn voor 

de resultaten uit de volgende hoofdstukken.  

 

§ 5.2 Ontwikkeling gemeente Harderwijk 

De gemeente Harderwijk bestaat uit de stad Harderwijk en het dorp Hierden ten noorden van de stad 

Harderwijk. Waar Harderwijk een stedelijk karakter heeft, heeft Hierden haar dorpse karakter behouden. Het 

dorp beschikt onder andere over vele boerderijen en bijzondere enken. Ook door de bewoners wordt veel 

waarde gehecht aan het dorpse en landelijke karakter. De stad Harderwijk verwierf in 1231 stadsrechten. 

De ligging van de stad Harderwijk aan de Randmeren en het Wolderwijd, de ligging op de Noordwest-

Veluwe en de ligging in het midden van Nederland is bepalend voor de ontwikkeling van Harderwijk. Door de 

ligging aan de vroegere Zuiderzee was Harderwijk in de Middeleeuwen een belangrijke Hanzestad. Zo was 

rond 1500 de belangrijkste vismarkt van de Zuiderzee in Harderwijk. Maar door het afsluiten van de 

Zuiderzee en de inpolderingen van het IJsselmeer nam de betekenis van Harderwijk af. Hierdoor kreeg 

Harderwijk de mogelijkheid zich te ontwikkelen op andere gebieden dan visserij en vishandel. Daarnaast was 

Harderwijk tussen 1647 en 1811 een universiteitsstad waar onder andere de botanicus Linnaeus en de 

medicus Boerhaave promoveerden. Harderwijk heeft een historische binnenstad, wat bijvoorbeeld te zien is 

aan het oude stadhuis en delen van de oude stadsmuur. In het jaar 1969 is de binnenstad tot beschermd 

stadsgezicht verklaard. De komst van het Dolfinarium in 1965 is belangrijk geweest voor de economische 

ontwikkeling van de stad en het Dolfinarium kan gezien worden als de toeristische trekpleister van Harderwijk 

met jaarlijks 800.000 bezoekers. Sinds vijf jaar heeft het beautycentrum de Zwaluwhoeve Hierden op de kaart 

gezet, omdat zij bezoekers trekt uit heel Nederland. Niet alleen het Dolfinarium en de Zwaluwhoeve zorgen 

voor veel bezoekers. Ook komen jaarlijks veel bezoekers naar de Randmeren en naar het Harderwijkerbos. 

Bovendien is het Beekhuizerzand, één van de drie stuifzandgebieden in West-Europa, gelegen in Harderwijk. 

Naast het Beekhuizerzand kent de gemeente nog meer natuurlijke bijzonderheden, zoals de Hierdense Beek, 

Harderbroek en het Veluwemassief. Jaarlijks bezoeken ongeveer drie miljoen mensen Harderwijk (VVV 

Harderwijk, 2007).  

De gemeente Harderwijk bestaat uit zestien wijken: Binnenstad, Waterfront, Zeebuurt, Friesegracht, 

Stadsdennen, Sypel, Weiburg, Stadsweiden, Slingerbos, Tweelingstad, Frankrijk, Drielanden, 

Industriegebied, Buitengebied Harderwijk, Hierden Dorp en de wijk Buitengebied Hierden (bijlage 1). 

Harderwijk heeft een goede ontsluiting: aan de zuidzijde van de gemeente ligt de A28 en aan de oostzijde de 

N302. Door deze hoofdwegen is de stad ruimtelijk ingesloten waardoor weinig ruimte is voor uitbreiding. De 

wijken Drielanden, Lorentz en Frankrijk liggen wel buiten de hoofdwegen en de wijk Drielanden heeft zelfs 

een eigen ontsluiting op de A28 via de Groene Zoomweg. Naast de hoofdwegen heeft de gemeente een 

aantal invalswegen: Newtonweg/Verkeersweg, Deventerweg/Hoofdweg, Oranjelaan/Stationslaan, 

Ceintuurbaan en de Westermeenweg. Bovendien beschikt Harderwijk over een goed openbaar 

vervoersnetwerk. De stad ligt op de spoorlijn Zwolle-Amersfoort en is goed bereikbaar per bus (figuur 5.1). 

Door de centrale ligging van Harderwijk in Nederland is het voor veel mensen een ideale stad om te wonen. 
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Figuur 5.1 Kaart van de gemeente Harderwijk 

 
Bron: Gemeente Harderwijk, 2006, p.91 

 

Aan het stratenpatroon van de stad is te zien hoe de stad zich in de tijd ontwikkeld heeft. ‘Het nachthok’ is de 

eerste wijk die ontwikkeld is buiten de binnenstad en is gelegen aan de spoorlijn en gebouwd tussen 1910-

1921. De woningbouwvereniging UWOON omschrijft deze wijk als volgt: ‘een landelijk stukje Harderwijk 

middenin de stad’ (UWOON, 2009). Zeebuurt is één van de oudste wijken van Harderwijk en dit is terug te 

zien als gekeken wordt naar het stratenpatroon. Ook de wijk Friesegracht gelegen naast de binnenstad is een 

historische wijk. De wijk Stadsdennen is gebouwd in de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig van 

de vorige eeuw en kent een rechtlijnig stratenpatroon. Ook de woningen in Tweelingstad en de wijk 

Slingerbos zijn met name gebouwd tussen de jaren vijftig en zeventig van de vorige eeuw waardoor ook deze 

wijken een rechtlijnig stratenpatroon hebben. Eind jaren negentig van de vorige eeuw is echter nog 

nieuwbouw gepleegd op een aantal plaatsen in de wijk. In de wijk Stadsweiden is een grillig stratenpatroon te 

vinden dat verwijst naar ontwikkeling in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Zo zijn er veel doodlopende 

wegen en is veel aandacht voor het aanbrengen van groen in de wijk. Ook de wijk Frankrijk kent een grillig 

stratenpatroon. De wijk is eind jaren tachtig en begin jaren negentig gebouwd en ligt tegen de grens met 

Hierden. De wijk Drielanden is de eerste wijk die gebouwd is aan de andere kant van de A28. De bouw is 

begonnen in 1995. Aan het stratenpatroon is te zien dat dit een combinatie is van het rechtlijnig patroon van 

de jaren vijftig en het grillige stratenpatroon van de jaren zeventig. De woningen in Hierden zijn met name 

gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Daarnaast kent Hierden relatief veel historische 

boerderijen.  

Wat betreft de toekomst heeft de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening in het 

‘Structuurplan Harderwijk 2020’ (Gemeente Harderwijk, 2006) acht ruimtelijke speerpunten opgesteld: 

1. Dragers met beeldkwaliteit – Hoogwaardige en herkenbare inrichting van de belangrijkste routes  

                    en groenstructuren door de stad. 

2. Poort naar de Veluwe – zorgen voor een sterk toeristische verbinding tussen Harderwijk en de  

                     Veluwe.  

3. Attractieve binnenstad – Behoud, herstel en versterking van de kwaliteiten van de binnenstad. 

4. Transformatie ‘eendengebied’ – Groene gebiedsontwikkeling van het gebied met de intensieve 

                     veehouderij.  

5. Slimme werkgebieden – Optimaal benutten van de schaarse ruimte voor hoogwaardige  

                    bedrijven.  

6. Waterfront, gezicht naar het water – Maximaal inspelen op de ligging van Harderwijk aan open    
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                     water. 

7. Uitgesproken woonmilieus – Meer variatie in woningaanbod door grotere verschillen tussen   

                     woonbuurten. 

8. Regiohart Harderwijk – Bundeling van regiovoorzieningen rondom station met intercitystatus’. 

Momenteel is de gemeente Harderwijk bezig het Structuurplan 2020 te actualiseren en aan te vullen met een 

Structuurvisie 2030. De laatste jaren heeft de gemeente grote ruimtelijke investeringen gedaan, zoals de 

ontwikkeling van de wijk Drielanden en het Waterfrontproject welke passen binnen het huidige structuurplan. 

 

§ 5.3 Harderwijk in cijfers 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de gemeente Harderwijk. Indien relevante 

verschillen bestaan tussen de wijken worden die ook besproken. Daarnaast wordt regelmatig aandacht 

geschonken aan het dorp Hierden omdat de cijfers van een aantal zaken afwijkt van de cijfers voor geheel 

Harderwijk, zoals de huizenprijzen. Regelmatig worden de gegevens van de gemeente vergeleken met de 

gegevens voor heel Nederland om op deze manier de relatieve positie van Harderwijk weer te geven.  

De gemeente Harderwijk is een middelgrote gemeente en telde op 1 januari 2008 42.333 inwoners, 

waarvan ongeveer 3.000 inwoners in Hierden. De wijk Stadsweiden heeft met 7.980 inwoners veruit de 

meeste inwoners. De gemeente kent al jarenlang een groei van het aantal inwoners. Harderwijk heeft een 

bevolkingsdichtheid van 1101 mensen per km
2
. De verdeling naar leeftijd is vergelijkbaar met de verdeling 

van Nederland (CBS Statline, 2009). Al jaren is een toename waar te nemen van de categorie 45-jarigen en 

ouder en de gemeente verwacht voor de komende jaren een toenemende vergrijzing (Gemeente Harderwijk, 

2008a). De wijk Drielanden is een kinderrijke buurt, maar liefst 25% van de bevolking behoort tot de 

leeftijdsklasse 0-15 jaar. De wijk Weiburg kent daarentegen relatief veel 65 jaar en ouderen. In vergelijking 

met geheel Harderwijk wonen in Hierden relatief veel 45 tot 65 jarigen. De bevolking van de gemeente 

Harderwijk bestaat voor 15,8% uit allochtonen, waarvan 9,9% niet-westerse allochtonen. Harderwijk telt 

17.340 huishoudens, waarvan relatief veel huishoudens met kinderen in vergelijking met Nederland (40% 

tegenover 35%) en relatief weinig eenpersoonshuishoudens (30% tegenover 35%). Dit is terug te zien in de 

gemiddelde huishoudensgrootte van 2,4 tegenover 2,2 voor heel Nederland. De gemiddelde 

huishoudensgrootte in Hierden is zelfs tussen de 2,6 in het Buitengebied van Hierden en 2,8 voor de wijk 

Hierden Dorp (CBS Statline, 2009). 

De gemeente kent op 1 januari 2008 een woningvoorraad van 16.753 woningen. De woningvoorraad en 

de woningdichtheid van nu 435 woningen per vierkante kilometer nemen al lange tijd toe. Voor de komende 

jaren staat ongeveer een opgave van 3.500 woningen gepland die voornamelijk met inbreiding gerealiseerd 

kunnen worden. De huidige woningvoorraad bestaat voor 42% uit huurwoningen en voor 58% uit 

koopwoningen, tegenover een Nederlands gemiddelde van 45% huurwoningen en 55% koopwoningen. De 

gemiddelde woningwaarde in de gemeente Harderwijk is €225.000 tegenover een Nederlands gemiddelde 

woningwaarde van €217.000 per woning. De woningen in de Zeebuurt hebben de laagste gemiddelde 

woningwaarde met €195.000. In de wijken Buitengebied Harderwijk, Drielanden, Frankrijk, Slingerbos en 

Sypel is meer dan 70% van de woningvoorraad een koopwoning. De wijk Weiburg bestaat daarentegen maar 

liefst voor 72% uit huurwoningen. Als alleen gekeken wordt naar het dorp Hierden is te zien dat in het 

Buitengebied Hierden in 2005 87% van de woningvoorraad een koopwoning is en in de wijk Hierden Dorp 

67% van de woningvoorraad een koopwoning is. Ook ligt in Hierden de gemiddelde woningwaarde beduidend 

hoger. Op 1 januari 2007 was de gemiddelde woningwaarde in het Buitengebied €507.000 en in Hierden 

Dorp € 343.000 (CBS Statline, 2009). 

Harderwijk vervult een centrumfunctie voor de regio Noordwest-Veluwe waardoor veel werkgelegenheid 

geconcentreerd is in de stad. Ook beschikt de stad hierdoor over bijzondere voorzieningen, zoals een 

streekziekenhuis. Harderwijk beschikt over 1895 bedrijven en 45 agrarische bedrijven. De agrarische 

bedrijven richten zich voornamelijk op veeteelt zijn grotendeels gevestigd in Hierden (CBS Statline, 2009). 

Van de beroepsbevolking heeft op 1 januari 2005 72% een baan waarvan het grootste gedeelte 

werkzaam is in de commerciële dienstverlening. Harderwijk heeft 26.600 inkomensontvangers die een 

gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van €17.300 en dat is lager dan het Nederlandse gemiddeld 

besteedbaar inkomen van €17.700. In de wijk Weiburg heeft slechts 52% van de beroepsbevolking een baan 

en waarschijnlijk hangt dit samen met het grote percentage huurwoningen in deze wijk. In de wijk Zeebuurt is 

het gemiddeld besteedbaar inkomen het laagste met €15.000. In de wijken Slingerbos, Hierden Dorp en 

Buitengebied Hierden ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen boven de €19.000. Dit relatief hoge gemiddeld 
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besteedbaar inkomen is ook terug te zien in de gemiddeld hoge waarde van de woning. Per 1000 

huishoudens hebben 31 huishoudens een algemene bijstandsuitkering tegenover 49 huishoudens voor het 

gemiddelde van Nederland. De wijken Tweelingstad en Zeebuurt kennen de meeste huishoudens met een 

uitkering. Van de beroepsbevolking in de gemeente Harderwijk is 46% forens (CBS Statline, 2009). Dit is 

waarschijnlijk te wijten aan de centrale ligging van Harderwijk in Nederland. 

 

§ 5.4 Bestuurlijke organisatie 

Beleid wordt ontwikkeld door de gemeente en daarom is het belangrijk dat inzicht verschaft wordt in de 

bestuurlijke organisatie van de gemeente. Daarnaast is de bestuurlijke context een verklarende factor voor de 

resultaten van de analyse van de projecten.  

Het college van B&W bestaat uit vier wethouders en de burgemeester. CDA, VVD, ChristenUnie en PvdA 

voorzien alle vier in een wethouder en de burgemeester is van het CDA. Daarnaast heeft de gemeente 

Harderwijk 27 gemeenteraadsleden waarvan negen gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen. 

Sinds 2007 is bij de gemeente het sectormodel vervangen door het afdelingenmodel (figuur 5.2). Het 

sectormodel richt zich op de verticale communicatie tussen het bestuur en de verschillende sectoren. Een 

nadeel van het sectormodel is onder andere dat de sectoren te zelfstandig worden waardoor ‘er een te hoge 

mate van eilanddenken is, waarbij elk eiland zich teveel concentreert op het optimaliseren van de eigen 

kosten-baten-verhouding. Dat betekent veelal dat langere termijn belangen, voor de gemeentelijke 

organisatie als geheel, niet voldoende gewaarborgd kunnen worden. Een gemeenschappelijke infrastructuur 

komt dan niet tot stand’ (Huizendveld, Zuurmond & Herbold, 1998). Vanaf 1 januari 2007 is in de gemeente 

Harderwijk het afdelingenmodel volledig geïmplementeerd. Alle afdelingen zijn aan elkaar gelijk, waardoor 

sprake is van een platte structuur en weinig hiërarchie. Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd en boven de 

afdelingen staat de gemeentesecretaris als de algemeen directeur. Bij het afdelingenmodel is sprake van 

horizontale in plaats van verticale samenwerking. Een abrupte overgang van het sectormodel naar het 

afdelingenmodel is niet mogelijk. Er is nog een cultuuromslag nodig voordat alle voordelen van het 

afdelingenmodel bereikt kunnen worden. 

 

Figuur 5.2 Afdelingenmodel gemeente Harderwijk 

 
Bron: Gemeente Harderwijk, 2009 

 

Bij de gemeente Harderwijk wordt projectmatig gewerkt. Volgens de gemeente is ‘projectmatig werken […] 

een andere visie op werk en op het werken in projecten. Het succes van een project wordt bepaald door […] 

passie, commitment, persoonlijk leiderschap en creativiteit in projecten’ (Gemeente Harderwijk, 2008b, p.9). 

Een project wordt gezien als ‘een nieuw, tijdelijk samenwerkingsverband, dat bedoeld is om eenmalig iets te 
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realiseren’ (Gemeente Harderwijk, 2007a, p.4). Projectmatig werken moet de effectiviteit van de organisatie 

vergroten. Door het probleem te benaderen als project ‘leidt het als vanzelf tot het formuleren van concrete 

(meetbare) doelen, doelgroepen, faseringen, planningen van tijd en capaciteit, financiële en communicatieve 

consequenties’ (Gemeente Harderwijk, 2005, p.11). Om het projectmatig werken structuur te geven is een 

projectplanschema opgesteld waarin onder andere het thema communicatie is opgenomen waar aangegeven 

moet worden hoe de plannen gecommuniceerd worden naar burgers. Hierdoor is de projectleider, degene die 

het projectplan invult, verplicht bewust na te denken over de communicatie. Interactief beleid is echter meer 

dan alleen communicatie. Bovendien blijkt uit de praktijk dat de communicatieparagraaf vaak niet of 

nauwelijks ingevuld wordt (Respondent 11, bijlage 4). De vraag is echter of het projectplanschema toereikend 

en bruikbaar is voor alle projecten omdat het geen ruimte overlaat voor ‘overige opmerkingen’. Zodra het 

projectplan is geschreven dient het goedgekeurd te worden door één of meerdere betrokken 

afdelingshoofden. Het project is pas een project zodra het projectplan vastgesteld is. 

 

§ 5.5 Harderwijk en interactief beleid 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de beleidscontext en daarbij kan de inspraakverordening niet 

ontbreken. De inspraakverordening ‘regelt de manier waarop belanghebbenden inspraak krijgen op 

voornemens van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders’ (Gemeente 

Harderwijk, 2009b). In de inleiding is al gesteld dat de gemeente Harderwijk als één van de eerste 

gemeenten participatie heeft opgenomen in de inspraakverordening. De inspraakverordening geeft aan 

hoeveel beleidsruimte de gemeente aan derden geeft om aan te geven wat zij van de beleidsvoornemens 

van de gemeente vinden. Bovendien wordt gekeken wat de wijzigingen van de huidige verordening zijn ten 

opzichte van de oude inspraak- en participatieverordening. Het tweede document dat ter discussie gesteld 

wordt is de VINI-notitie ‘Besturen met de Blik naar Buiten’. Deze is in 2005 vastgesteld en gaat specifiek over 

burgerparticipatie en interactief beleid. Het derde document is de checklist participatie. Dit bevat een 

stappenplan dat doorlopen dient te worden als de keuze voor wel of geen interactief beleid moet worden 

gemaakt. Deze drie documenten geven een volledig beeld van hoe de gemeente wil omgaan met interactief 

beleid. De beleidscontext is een verklarende factor voor de resultaten die voortkomen uit de analyse. Tot slot 

blijkt uit de Strategische Raadsagenda dat de politiek waarde hecht aan burgerparticipatie, omdat 

burgerparticipatie nummer één staat op de Strategische Raadsagenda (Gemeente Harderwijk, 2006c).  

 

Inspraakverordening 

Interactief beleid is een verdergaande vorm van inspraak. Om een beeld te geven van de mogelijkheden die 

de gemeente burgers en andere belanghebbenden biedt, wordt ingegaan op de inspraakverordening.  

De meest recente inspraakverordening dateert van het jaar 2007. In de inspraakverordening wordt 

inspraak gedefinieerd als: ‘ingezetenen en belanghebbenden in een laatste fase van de voorbereiding van 

gemeentelijk beleid via een formele procedure de mogelijkheid bieden om een zienswijze kenbaar te maken’, 

waarbij de inspraakverordening gezien wordt als ‘de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven’ 

(Gemeente Harderwijk, 2007b). 

Onder participatie verstaat de gemeente: ‘het betrekken van ingezetenen, belanghebbenden en andere 

betrokkenen bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering’. De gemeente ziet participatie meer als een 

projectmatige en incidentele vorm van betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij beleidsvoering en 

beleidsuitvoering. Over participatie is in de inspraakverordening opgenomen dat indien sprake is van 

participatie dit over het algemeen plaatsvindt voor de (eventuele) inspraakprocedure. Bovendien is het 

mogelijk dat zowel sprake is van inspraak en participatie. De deelnemers aan het traject van participatie 

behouden dan het recht gebruik te maken van inspraak (Gemeente Harderwijk, 2007b).  

Aan het einde van de inspraakmogelijkheden moet het betreffende bestuursorgaan een eindverslag 

opstellen. ‘Het eindverslag bevat in elk geval: een overzicht van eventuele participatie die heeft 

plaatsgevonden in de beleidsvoorbereiding, voordat de inspraakprocedure heeft plaatsgevonden; een 

overzicht van de gevolgde inspraakprocedure; een weergave van zienswijzen die tijdens de inspraak 

mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht; een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen 

omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet aanpassing van het beleidsvoornemen of het 

onderwerp van wettelijk verplichte inspraak wordt overgegaan’ (Gemeente Harderwijk, 2007b).  

De inspraakverordening voor de huidige verordening was die van 1995. Vanwege het schrappen van 

artikel 6a uit de WRO vanaf 1 juli 2005 was herziening van de inspraakverordening noodzakelijk. Tot die tijd 
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vond in de gemeente Harderwijk vrijwel bij ieder ruimtelijk plan inspraak plaats. Daarnaast bevat de oude 

verordening veel voorschriften voor het eindverslag inspraak. ‘Dit heeft in de praktijk soms verstarrend 

gewerkt en is voor sommige burgers aanleiding geweest inspraak op de gevolgde procedure aan te vechten. 

Dergelijke procedures hebben veel tijd gekost maar hebben niet geleid tot een merkbaar beter 

inspraakresultaat’ (Gemeente Harderwijk, 2006b, p.1). Ook zijn in de huidige verordening minder 

procedureregels voor participatie opgenomen, omdat de procedureregels zoals opgesteld in de oude 

verordening te zwaar waren en in de praktijk niet gevolgd konden worden. De reden hiervoor is dat ieder 

project een ander participatietraject vereist. De procedureregels in de inspraakverordening zijn nu vervangen 

voor door de checklist participatie. In de VINI-notitie (Van Inspraak Naar Interactie) staat dat ‘het nadeel van 

de huidige verordening [1995] is dat die een beperkte benadering heeft van participatie en juist beklemmend 

kan werken, omdat interactief werken vaak creativiteit en aanpassingsvermogen vraagt. Als er behoefte aan 

is, kan er een aparte participatieverordening komen die gebaseerd is op dit document’ (Gemeente 

Harderwijk, 2005, p.10). Deze participatieverordening is echter niet opgesteld en de verwachting is niet dat de 

participatieverordening opgesteld gaat worden. 

Daarnaast bevat de huidige inspraakverordening meer plannen waar geen inspraak voor wordt verleend 

dan in de oude verordening. Het gaat hier echter alleen om kleinschalige plannen. De gedachte is dat de 

zienswijzenprocedure de inspraakprocedure vervangt. De gemeente plaatst echter de kanttekening dat 

zienswijzen betrekking hebben op een ver uitgewerkte versie van het ontwerpbestemmingsplan en dat 

inspraak betrekking heeft op een beleidsvoornemen. Dit is de reden dat de gemeente bij grootschalige 

projecten (zoals bestemmingsplannen, structuurvisies, gebiedsvisies) toch kiest voor inspraak, hoewel de 

Wro hier niet toe verplicht. Het argument is dat inspraak tot nieuwe inzichten leidt en hierdoor vaak tot 

aanpassing van het beleidsvoornemen. Bovendien draagt inspraak bij ‘aan interactieve beleidsvorming en het 

creëren van draagvlak’ (Gemeente Harderwijk, 2006b). Tot slot kan inspraak in een vroegtijdig stadium 

ervoor zorgen dat de zienswijzen beperkt zijn. Zo staat bijvoorbeeld in het eindverslag van het 

voorontwerpbestemmingsplan binnenstad: ‘door nu duidelijkheid te geven over de inspraakreacties kunnen 

zienswijzen in het verdere traject wellicht beperkt worden’ (Gemeente Harderwijk, 2009c, p.4). Inspraak wordt 

dus verleend op het voorontwerpbestemmingsplan en zienswijzen kunnen gegeven worden op het 

ontwerpbestemmingsplan. In de praktijk wordt inspraak echter verleend op meer dan alleen het 

beleidsvoornemen. Indien geen inspraakreacties worden ingediend dient het voorontwerpbestemmingsplan 

namelijk als ontwerpbestemmingsplan.  

De aanpassingen in de verordening tonen aan dat de gemeente het belangrijk vindt dat 

belanghebbenden de mogelijkheid hebben aan te geven wat zij van de beleidsvoornemens vinden. Ondanks 

dat de Wro niet verplicht tot het geven van inspraak, heeft de gemeente in haar inspraakverordening laten 

vastleggen dat bij veel projecten inspraak verleend moet worden. Daarnaast wordt in de inspraakverordening 

expliciet aandacht gegeven aan participatie en dat geeft ook aan dat de gemeente het belangrijk vindt 

belanghebbenden bij hun beleid te betrekken. Interactief beleid is echter meer dan alleen inspraak en vindt 

plaats voordat de mogelijkheid tot inspraak geboden wordt.  

 

VINI-notitie ‘Besturen met de Blik naar Buiten’ 

De VINI-notitie ‘Besturen met de Blik naar Buiten – hoe inwoners en organisaties kunnen meedoen bij het 

maken van beleid’ (2005) vormt het kader voor interactief werken in de gemeente Harderwijk. De aanleiding 

tot de VINI-notitie was dat de wensen over interactief beleid op papier gezet moesten worden. In de VINI-

notitie wordt interactief beleid gedefinieerd als: ‘met interactief werken of participatie bedoelen we dat 

(groepen) belanghebbenden bijdragen aan het maken van plannen of beleid. Dat kan gaan om gemeentelijke 

plannen of beleid, maar ook om ideeën en initiatieven van bijvoorbeeld bewoners of belangenorganisaties. 

De gemeente Harderwijk heeft de afgelopen jaren een traditie opgebouwd als het gaat om het betrekken van 

burgers bij gemeentelijke beleidskaders of plannen’. Deze traditie blijkt bijvoorbeeld uit de stadsgesprekken 

binnenstad en de totstandkoming van het Structuurplan 2020 (Gemeente Harderwijk, 2005, pp.4-5). In dit 

onderzoek is aansluiting gezocht bij de definitie van interactief beleid van Pröpper & Steenbeek: ‘interactief 

beleid betekent dat een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en/of overheden bij het beleid betrekt om in open wisselwerking met hen tot de voorbereiding, 

bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen’ (2001, p.5). In de definitie van de gemeente 

Harderwijk ontbreken de woorden ‘zo vroeg mogelijk’ die toch van belang zijn als het gaat om interactief 

beleid omdat dit aspect interactief beleid onderscheidt van inspraak.  
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Daarnaast gebruikt de gemeente een vereenvoudiging van de participatieladder van Pröpper & 

Steenbeek om de mate van interactief beleid te bepalen:  

� Meeweten, de doelgroep wordt geïnformeerd of levert informatie aan de gemeente; 

� Meepraten, de doelgroep is één van de adviseurs van de gemeente; 

� Meebeslissen, de doelgroep en de gemeente overleggen op gelijkwaardige basis; 

� Meedoen, de doelgroep gaat zelf aan de slag. 

Deze participatieladder is een vereenvoudiging van de participatieladder van Pröpper & Steenbeek die in het 

theoretisch kader is genoemd (figuur 3.3), maar is toch helder omdat over de betekenis van de termen 

meeweten, meepraten, meebeslissen en meedoen nauwelijks discussie kan bestaan. De gemeente bepaalt 

per project welke mate van interactie gewenst is en door de projectmatige aanpak kan indien gewenst bij 

iedere beleidsfase gekozen worden voor een andere mate van participatie. Volgens de gemeente ligt de 

moeilijkheid niet bij het meeweten en meepraten, maar bij het meebeslissen en meedoen. Betwijfeld wordt 

echter of dat ook zo is omdat het verschaffen van informatie aan de burger zeer belangrijk is en niet 

onderschat moet worden.  

Daarnaast heeft de gemeente een aantal doelen opgesteld die zij met interactief beleid wil realiseren: 

� Inhoudelijke verbetering van een plan, visie of beleid; 

� Het realiseren van meer, beter of sneller beleid doordat ideeën, inzet, tijd en geld worden gebundeld. 

� Het verbeteren van het proces en de wisselwerking tussen en met andere partijen; 

� Het vergroten van het draagvlak (en van uitvoerbaarheid van het plan, de visie of het beleid); 

� Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de maatschappij; 

� Verbetering van de interne organisatie. Door van buiten naar binnen te kijken, wordt de organisatie 

ook bewust van de omgeving, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het product en 

dienstverlening’ (Gemeente Harderwijk, 2005, pp.4-5).  

De beleidsdoelstellingen van de gemeente Harderwijk komen grotendeels overeen met de doelstellingen van 

interactief beleid die in voorgaande hoofdstukken zijn genoemd. De beleidsdoelstelling verbetering van de 

interne organisatie is in dit onderzoek echter nog niet genoemd. Veel verder dan het opstellen van deze 

beleidsdoelstellingen komt de gemeente niet omdat de beleidsdoelstellingen niet nader uitgewerkt worden. 

Hierdoor is het lastig de beleidsdoelstellingen te vertalen naar de praktijk. Bovendien verschillen de 

beleidsdoelstellingen per project.  

De gemeente beseft dat niet alle projecten geschikt zijn voor een interactieve aanpak. Zo heeft de 

gemeente niet bij ieder onderwerp beleidsvrijheid, omdat hogere overheden daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Daarnaast moeten volgens de gemeente enkele afwegingen gemaakt worden voordat gebruik gemaakt wordt 

van interactief beleid: er moet voldoende beleidsruimte, tijd, geld, kennis en kunde zijn voor een interactief 

traject; interactieve trajecten moeten zich beperken tot zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is; 

sprake moet zijn van een gemeenschappelijk probleem en er moet voldoende politiek draagvlak zijn 

(Gemeente Harderwijk, 2005, pp.6-7). Deze voorwaarden voor interactief beleid komen deels overeen met de 

voorwaarden die Pröpper & Steenbeek stelden, zoals dat er voldoende beleidsruimte, tijd en geld moet zijn 

voor interactief beleid en dat het gaat om een probleem waar burgers zich bij betrokken voelen. De 

voorwaarden dat het moet gaan om zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en dat er politiek 

draagvlak moet zijn voor een interactieve aanpak zijn voorwaarden die passen bij een gemeentelijke 

organisatie.  

Voordat het interactieve traject gestart wordt moet de startnotitie, waarin beschreven staat waarom een 

interactieve aanpak gewenst is goedgekeurd worden door de gemeenteraad (Gemeente Harderwijk, 2005, 

p.9). Hierdoor heeft de gemeenteraad invloed heeft op de mate van participatie en de randvoorwaarden 

waarbinnen het beleid ontwikkeld worden en blijft de democratische legitimiteit bij interactief beleid geborgd. 

Het managementteam en de helpdesk participatie moeten onder andere ‘bewaken dat er geen overkill aan 

interactie ontstaat door dezelfde groepen op hetzelfde moment met verschillende onderwerpen en 

communicatiemiddelen te betrekken’ (Gemeente Harderwijk, 2005, p.11). De helpdesk participatie is echter 

nooit opgezet waardoor er niet een overzicht is van de interactieve trajecten binnen de gemeente. 

Aan de hand van de opgestelde beleidsdoelen, de participatieladder en de afwegingen de gemaakt 

moeten worden voordat interactief beleid wordt gekozen heeft de gemeente het ‘Keuzemodel Participatie’ 

opgesteld (figuur 5.3).  
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Figuur 5.3 Keuzemodel Participatie 

 
Bron: Gemeente Harderwijk, 2005, p.8 

 

In het figuur worden meerdere vormen van participatie genoemd die gezien kunnen worden als de 

instrumenten voor interactief beleid. De instrumenten worden echter niet gedefinieerd waardoor het 

onduidelijk is wat de functie is van de verschillende instrumenten. Zo kan het zijn dat bij het ene project een 

werkgroep wordt opgericht waarvan de uitkomsten bindend zijn voor de gemeente en bij het andere project 

wordt ook een werkgroep opgericht waarvan de resultaten niet bindend zijn. Dit is niet helder voor de 

participanten. De VINI-notitie zou in moeten gaan op vragen als: wat is de functie van een werkgroep en wat 

is de mate van binding van de uitkomsten? Bovendien worden in de gemeente veel meer instrumenten 

gebruikt dan in dit figuur opgenomen zijn, zoals een werkatelier en ronde tafelgesprekken. Overigens worden 

in het document ‘projectmatig werken bij de gemeente Harderwijk’ de instrumenten werkgroep, projectgroep, 

stuurgroep, klankbordgroep en adviesgroep gedefinieerd, maar in de VINI-notitie wordt hier niet naar 

verwezen (Gemeente Harderwijk, 2007a, pp.11-13). Hierdoor is voor de ambtelijke organisatie niet duidelijk 

welke instrumenten er bestaan en wanneer welk instrument gebruikt dient te worden. De VINI-notitie is 

hierdoor een ambitieus document maar te weinig uitvoeringsgericht waardoor het niet eenvoudig is de notitie 

in de praktijk te brengen. Tot slot blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de VINI-notitie, ondanks dat de 

gemeente zich hiertoe heeft ingespannen. De opstellers van de nota ‘Besturen met de Blik naar Buiten’ 

hebben zelfs een figuur opgesteld die moet zorgen voor herkenning: ‘VINI, de jongleur is het icoon van 

participatie in Harderwijk. Net als jongleren vraagt participatie om creativiteit, balans en concentratie. Soms 

vraagt participatie dat je zaken die je eigenlijk liever vasthoudt, los moet laten om ze op tijd weer op te 

vangen’ (figuur 5.4) (Gemeente Harderwijk, 2005, p.3). De kritiek kan echter genuanceerd worden. De VINI-

notitie is pas in 2005 geschreven en beleid heeft enige doorlooptijd nodig totdat iedereen het kent en 

gebruikt. Momenteel is de afdeling communicatie van de gemeente gestart met een onderzoek naar het 

gebruik van de VINI-notitie.  

 

Figuur 5.4 VINI-figuur 

 

 
Bron: Gemeente Harderwijk, 2005, p.3 
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 Checklist participatie 

Naast de inspraakverordening en de VINI-notitie ‘Besturen met de Blik naar Buiten’ heeft de gemeente 

Harderwijk specifiek beleid opgesteld voor burgerparticipatie dat vorm krijgt in de checklist participatie (bijlage 

2). De checklist participatie kan gezien worden als de vervanging van het onderdeel participatie in de 

inspraak- en participatieverordening van 1995. Aan de hand van deze checklist wordt beoordeeld of en hoe 

de projecten in aanmerking komen voor participatie. Het bevat veertien stappen waar rekening mee 

gehouden dient te worden als begonnen wordt met beleid opstellen, waaronder het verkennen van het 

onderwerp, afwegen welke manier van participatie het beste past bij het onderwerp en kijken of sprake is van 

een verplichte inspraakprocedure. Binnen de gemeente moet deze checklist nageleefd worden. De checklist 

participatie wordt binnen de ambtelijke organisatie echter nauwelijks gebruikt en vindt weinig aansluiting bij 

de praktijk. Door het schrappen van de specifieke regels rondom participatie, de geringe bekendheid van de 

checklist en het ontbreken van de participatieverordening en de Helpdesk Participatie wordt betwijfeld of de 

gemeente op een juiste manier omgaat met participatie. Ook hier kan de nuance aangebracht worden dat de 

checklist participatie relatief nieuw beleid is.  

De inspraakverordening, de checklist participatie en de VINI-notitie stellen hoge eisen aan communicatie. 

De inspraakverordening en de checklist participatie vereisen dat in een eindverslag of rapportage duidelijk 

aangegeven wordt waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Daarnaast staat in de VINI-notitie dat de 

gemeente een houding moet hebben waarbij ‘de gemeente haar uiterste best doet voor een zo goed mogelijk 

product, waarbij zij uitlegt wat zij doet en waar mogelijk inwoners en organisaties daarbij betrekt’ (Gemeente 

Harderwijk, 2005, p.4). Daarnaast beseft de gemeente dat het belangrijk is dat de participanten aan het 

interactieve proces tijdens en na afloop van het interactieve traject worden geïnformeerd over de resultaten 

van het proces.  

 

§ 5.6 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de gemeente Harderwijk ambitieus beleid heeft betreffende interactief beleid en 

belang hecht aan de mening van haar burgers over (voorgenomen) beleid. Dit wordt ten eerste aangetoond 

door de inspraakverordening. Ondanks het schrappen van artikel 6a uit de WRO vanaf 1 juli 2005 kiest de 

gemeente Harderwijk ervoor inspraak te verlenen bij grootschalige projecten zoals bestemmingsplannen en 

structuurvisies, mede omdat dit zorgt voor het creëren van draagvlak onder de bevolking voor het 

voorgenomen beleid. Het tweede bewijs is de checklist participatie die een stappenplan bevat voor of en hoe 

je anderen bij projecten kunt laten meedoen. Het bestaan van de checklist participatie pleit voor de gemeente 

Harderwijk. De checklist participatie zou als vervanging moeten dienen voor het participatiedeel in de 

inspraak- en participatieverordening van 1995, maar betwijfeld wordt of dit een goede vervanging is door het 

geringe gebruik van de checklist participatie in de praktijk. Bovendien zijn de stappen in de checklist erg 

algemeen en voor de hand liggend. Het derde en laatste bewijs is de VINI-notitie ‘Besturen met de Blik naar 

Buiten’ waarin de gemeente toelicht wat haar houding is ten opzichte van interactief beleid. Deze notitie bevat 

ambitieuze ideeën over interactief beleid en is theoretisch goed onderbouwd. Zo wordt gebruik gemaakt van 

de participatieladder van Pröpper & Steenbeek. Ook worden de beleidsdoelstellingen van interactief beleid in 

de VINI-notitie genoemd, maar verder dan het benoemen van de beleidsdoelstellingen komt de gemeente 

niet. Omdat de beleidsdoelstellingen erg neutraal zijn, is uit dit beleidsdocument niet af te leiden welke mate 

van participatie de gemeente wenst. Het verhaal van de VINI-notitie is theoretisch een ambitieus document 

maar de notitie is te weinig uitvoeringsgericht. Bovendien zijn de checklist participatie en de VINI-notitie te 

algemeen van aard en kennen binnen de ambtelijke organisatie weinig bekendheid. Het duurt echter enige 

tijd voordat nieuw beleid ingebed is in de ambtelijke organisatie. Daarnaast zijn de helpdesk participatie en de 

participatieverordening nooit opgesteld. Tot slot blijkt uit de Strategische Raadsagenda dat de politiek waarde 

hecht aan burgerparticipatie.  

 

In dit hoofdstuk is de context van de gemeente Harderwijk beschreven en deze context is het kader waarin 

beleid geïmplementeerd wordt. De ruimtelijke ordening is contextgebonden. In het volgende hoofdstuk wordt 

de evaluatiemethode opgesteld die gebruikt wordt om de projecten in de gemeente Harderwijk te toetsen.  
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HOOFDSTUK 6.  Methode van onderzoek 

 

§ 6.1 Inleiding 

In dit onderzoek gaat het om het vaststellen van de succes- en faalfactoren van interactief beleid en welke rol 

deze factoren spelen bij de implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten. Het doel van dit hoofdstuk 

is een evaluatiemethode op te stellen waarmee bepaald kan worden welke rol de succes- en faalfactoren 

spelen bij de implementatie van de plannen van de gemeente Harderwijk. Het tweede deel van de centrale 

vraag staat centraal: en in welke mate spelen deze factoren een rol bij de implementatie van ruimtelijke 

plannen van gemeenten, met als voorbeeld de gemeente Harderwijk?  

Allereerst wordt het wetenschappelijk, theoretisch en empirisch perspectief beschouwd. Aan de hand van 

deze verschillende perspectieven zijn de succes- en faalfactoren afgeleid die bepalend zijn voor interactief 

beleid. Hierdoor kan het eerste deel van de centrale vraag beantwoord worden. Voordat het evaluatiemodel 

opgesteld kan worden moet stil gestaan worden bij een aantal zaken. Zo moet het object van analyse 

vastgesteld worden, omdat deze van invloed is op de evaluatiemethode. Vervolgens wordt de 

evaluatiemethode toegelicht en worden de gemaakte keuzes beargumenteerd. Nadat ingegaan is op de 

evaluatiemethode wordt ingegaan op de manier van data verzamelen. 

 

§ 6.2 Beschouwing wetenschappelijk, theoretisch en empirisch perspectief 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de succes- en faalfactoren afgeleid uit de literatuur. Uit het 

wetenschappelijk perspectief blijkt steeds vaker dat beleid ontwikkeld wordt door samenwerking tussen 

verschillende publieke en private partijen. De overheid is niet meer de enige actor die zich bezighoudt met de 

ontwikkeling van beleid. In tegenstelling tot de netwerkbenadering neemt bij interactief beleid de overheid het 

initiatief tot het interactief ontwikkelen van beleid, waardoor niet alle actoren in het netwerk gelijkwaardig zijn 

(Weggeman, 2003; Hendriks & Tops, 2001). Ook stond in het wetenschappelijk perspectief de 

communicatieve planning centraal. Hieruit blijkt dat de communicatie in het netwerk van belang is om tot 

goede resultaten te komen (Forester, 1989). Bovendien blijkt uit de communicatieve planning dat het 

belangrijk is rekening te houden met de invloed van macht op de uitkomsten van interactieve instrumenten 

(Howe & Langdon, 2002). Uit het wetenschappelijk perspectief is een aantal succes- en faalfactoren afgeleid 

(figuur 2.3). Het theoretisch perspectief heeft de literatuur omtrent interactief beleid in verschillende 

stromingen geplaatst om op deze manier een gestructureerd overzicht te geven van de literatuur over 

interactief beleid. De vier stromingen zijn: optimistische, normatieve, pessimistische en de kritische stroming 

(Van der Arend, 2007). Uit de bespreking van deze literatuur zijn succes- en faalfactoren afgeleid (figuur 3.9). 

Veel van deze factoren zijn toe te wijzen aan een goede communicatie en het betrekken van de juiste 

belanghebbenden. Hierdoor wordt aangetoond dat interactief beleid en de netwerkbenadering en de 

communicatieve planning onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De manier waarop interactief beleid 

benaderd wordt blijkt van invloed te zijn op de succes- en faalfactoren. Zo heeft de optimistische benadering 

geen oog voor de faalfactoren van interactief beleid en de pessimistische benadering niet voor de 

succesfactoren. Ook bestaan overeenkomsten tussen de succes- en faalfactoren van de verschillende 

stromingen, zoals de succesfactor ‘vertrouwen tussen actoren’. Tot slot geldt met betrekking tot het empirisch 

perspectief het volgende. Aan de hand van een aantal empirische voorbeelden zijn opnieuw succes- en 

faalfactoren bepaald (figuur 4.8). Logischerwijs komen de succes- en faalfactoren van de cases van 

Edelenbos overeen met de succes- en faalfactoren van de normatieve stroming. Tijdens het bestuderen van 

de wetenschappelijke, theoretische en empirische literatuur valt op dat de succes- en faalfactoren van 

interactief beleid bij de auteurs nauwelijks bekend zijn. Bovendien zijn geen evaluatiemodellen opgesteld 

waaraan interactief beleid getoetst kan worden. De methode van De Graaf (2007) komt nog het meest in de 

buurt van empirisch onderzoek. Tot slot zijn de succes- en faalfactoren die in de verschillende hoofdstukken 

zijn vastgesteld niet in strijd met elkaar. De succes- en faalfactoren die afgeleid zijn uit de empirische 

voorbeelden zijn praktischer van aard dan de succes- en faalfactoren die zijn afgeleid uit de theorie. Alle 

succes- en faalfactoren die in de voorgaande hoofdstukken zijn vastgesteld, worden meegenomen in het 

evaluatiemodel omdat op voorhand niet te zeggen is dat een bepaalde factor niet van toepassing is op de 

Harderwijkse situatie. De succes- en faalfactoren moeten omgezet worden naar een evaluatiemodel om het 

interactieve beleid van de gemeente Harderwijk te toetsen. 
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§ 6.3 Tussentijdse conclusie 

Uit het wetenschappelijk, theoretisch en empirisch perspectief zijn de succes- en faalfactoren afgeleid die 

bepalend zijn voor interactief beleid. Hierdoor kan al antwoord gegeven worden op het eerste gedeelte van 

de centrale vraag: Welke succes- en faalfactoren zijn bepalend voor interactief beleid? Het antwoord op dit 

deel van de vraag zijn de figuren 2.3, 3.9 en 4.8. Het is te omvangrijk om op al de succes- en faalfactoren in 

te gaan en daarom wordt een typering gemaakt van de diverse succes- en faalfactoren. Er is een grote 

diversiteit aan succes- en faalfactoren die van invloed zijn op interactief beleid. Indien sprake is van veel 

succesfactoren kunnen de beleidsdoelstellingen van interactief beleid eenvoudiger behaald worden. Veel 

succes- en faalfactoren hebben betrekking op de actoren. Uit het wetenschappelijk, theoretisch en empirisch 

perspectief blijkt dat het betrekken van de juiste actoren een belangrijke succes- of faalfactor is voor 

interactief beleid. Ook is het belangrijk dat de actoren gelijkwaardig zijn en er vertrouwen bestaat tussen de 

actoren. Daarnaast hebben veel succes- en faalfactoren te maken met de rolverdeling. Zo noemt met name 

de kritische stroming dat de procesbegeleider te veel invloed heeft op de inhoud van het beleidsproces. 

Daarnaast stelt Edelenbos dat het gemeentebestuur te veel invloed kan uitoefenen op het beleid en dat de 

ambtenaren te weinig invloed hebben. Daarnaast gaan veel succes- en faalfactoren over de interactieve 

bijeenkomsten. Een voorbeeld van een faalfactor is dat het werkatelier een te grote omvang heeft waardoor 

te weinig ruimte is voor discussie en de uitkomsten niet bruikbaar zijn. Een tweede voorbeeld is de actoren 

tijdens de bijeenkomsten het niet eens worden over de probleemdefinitie waardoor het een eindeloze 

discussie wordt. Tijdens het bepalen van de succes- en faalfactoren blijkt geregeld dat de houding van de 

gemeente tegenover de participanten een belangrijke succes- en faalfactor is van interactief beleid. Meerdere 

keren blijkt dat het stellen van te strakke randvoorwaarden door de gemeente niet leidt tot goede resultaten. 

Daarnaast is de doorwerking van de uitkomsten van de interactieve bijeenkomsten een succes- of faalfactor 

van interactief beleid. Tot slot heeft een aantal succes- en faalfactoren betrekking op het gehele proces van 

interactief beleid, zoals van begin tot eind een interactief traject.  

 

§ 6.4 Object van analyse 

Om te bepalen in welke mate de succes- en faalfactoren een rol hebben gespeeld bij de implementatie van 

ruimtelijke plannen bestaan twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat het proces geanalyseerd 

wordt. Dit betekent dat aan vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen gevraagd wordt in hoeverre 

zij vinden dat sprake is van de succes- en faalfactoren die vastgesteld zijn in de voorgaande hoofdstukken. 

Het voordeel hiervan is dat inzicht verschaft wordt in het beleid van de hele gemeentelijke organisatie. De 

nadelen hiervan zijn dat dit geen ruimtelijk ordeningsperspectief heeft en dat de context niet meegenomen 

kan worden in de analyse. In het voorgaande hoofdstuk is echter gesteld dat de context van belang geacht 

wordt omdat dit het kader is waarbinnen het beleid geïmplementeerd wordt: ruimtelijke ordening is 

contextgebonden. De tweede mogelijkheid is dat er voor gekozen wordt projecten te analyseren. Dit betekent 

dat geanalyseerd gaat worden in welke mate de succes- en faalfactoren een rol hebben gespeeld bij de 

implementatie van een bepaald ruimtelijk plan. Het voordeel van deze methode is dat de (beleids)context van 

de desbetreffende projecten meegenomen kan worden in de analyse. Bovendien worden hierdoor de 

gekozen projecten helemaal uitgediept waardoor aan de hand van de analyse meer specifieke 

beleidsaanbevelingen gegeven kunnen worden betreffende interactief beleid bij gemeenten. De waarde die 

aan de context gegeven wordt is wellicht kenmerkend voor een onderzoek naar interactief beleid met 

planologisch perspectief. De bestuurskundigen die zich hebben gericht op interactief beleid hebben weinig 

rekening gehouden met de (beleids)context van verschillende gemeenten, zoals Edelenbos die twee 

verschillende typen projecten in twee gemeenten met elkaar vergeleek. Door projecten te analyseren wordt 

inzicht verschaft in het proces van een bepaald project. In dit onderzoek is er voor gekozen projecten te 

analyseren, omdat de voordelen van een analyse van het project zwaarder wegen dan de voordelen om het 

proces te analyseren. Het voornaamste argument is dat de context van het betreffende project meegenomen 

kan worden in de analyse. Bovendien worden alleen ruimtelijke ordeningsprojecten geanalyseerd. 

In dit onderzoek worden drie projecten op bestemmingsplanniveau in de gemeente Harderwijk 

onderzocht. Het voordeel is dat deze projecten in dezelfde beleidscontext beschouwd kunnen worden. Het 

nadeel is dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn. Er is voor gekozen een drietal verschillende typen 

projecten te analyseren: een actualiseringsplan, herinrichtingsproject en een uitbreidingsproject. Deze drie 

projecten geven een zo volledig mogelijk beeld van ruimtelijke ordeningsprojecten in de gemeente 

Harderwijk.  
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De selectie van de projecten heeft veel invloed op de uitkomsten van dit onderzoek en daarom is het 

belangrijk de projecten zorgvuldig te bepalen. Het beleid betreffende interactief beleid in de gemeente 

Harderwijk dateert uit 2005. Tijdens de analyse van de VINI-notitie is al geconstateerd dat het document 

weinig doorwerking vindt en dat de reden hiervoor kan zijn dat het beleid relatief nieuw is. Dit levert een 

probleem op bij de selectie van de projecten die in dit onderzoek centraal zullen staan. Omdat het beleid over 

interactief beleid redelijk recent is, heeft nog geen enkel (bijna) afgerond project expliciet rekening gehouden 

met dit beleid. De gemeente heeft bij de meeste projecten niet de beleidsdoelstelling gehad beleid interactief 

te ontwikkelen en dit is van invloed op de mate van participatie. Hierdoor is in de analyse veel aandacht 

besteed aan de inspraak en aan het verloop van de informatieavonden. De gemeente laat anno 2009 echter 

zien dat zij beleid interactief wil ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de actualisering van het 

bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Harderwijk. Voordat het bestemmingsplan 

geactualiseerd wordt is een wensen- en ideeënmarkt gehouden waar de bewoners konden aangeven wat 

hun wensen of ideeën zijn betreffende het buitengebied. Deze wensen- en ideeënmarkt is georganiseerd 

door de gemeente Harderwijk en de avond is door veel bewoners bezocht. De gemeente had de avond goed 

georganiseerd en nam een open houding aan. Alle wensen- en ideeën zijn opgeschreven en daar is een 

reactie opgegeven. Het doel van deze avond was de bewoners voordat een kant-en-klaar plan klaar ligt de 

kans te geven aan te geven welke kant zij op willen met het gebied (bijlage 3). Een ander voorbeeld is de 

informatieavond over Groene Zoom, welke georganiseerd is door de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Ook 

tijdens deze avond had de gemeente Harderwijk een open houding en was bijvoorbeeld duidelijkheid over de 

mate van participatie. De gemeente vroeg aan de bewoners of zij nog wensen en ideeën hadden betreffende 

het gebied Groene Zoom. Deze voorbeelden tonen aan dat de gemeente vier jaar na implementatie van de 

VINI-notitie beleid interactief gaat ontwikkelen. Deze projecten zijn echter nu nog in zo’n vroeg stadium dat 

het niet mogelijk is deze projecten te evalueren. De verwachting is dat deze projecten pas na 2010 afgerond 

worden en dit gaat het tijdsbestek van dit onderzoek te buiten.  

Om deze reden is in overleg met de gemeente besloten een aantal andere projecten te kiezen die 

enigszins interactief zijn aangepakt. Ten eerste is gekozen voor het actualiseringsplan Stadsweiden. Dit is 

een actualiseringsplan dat in eerste instantie soepel is doorlopen, maar dat op het laatste moment toch nog 

veel problemen kende. De vraag is hoe de gemeente daar mee omgegaan is. Het tweede project is het 

project Novus dat is gekozen, omdat project recent is afgerond en omdat de projectontwikkelaar de 

initiatiefnemer is. Tot slot is gekozen voor het uitbreidingsproject Hoge Varen. Naar aanleiding van de 

inspraakreacties op het bestemmingsplan Hierden Dorp uit 2001 is de locatie voor uitbreiding gewijzigd. De 

procedures van de projecten die geanalyseerd worden zijn bijna of helemaal afgerond. Hierdoor is het 

mogelijk alle betrokken actoren te benaderen en hebben zij het project allemaal nog duidelijk voor ogen. 

Eventueel kan op basis van de analyse een advies aan de gemeente gegeven worden voor de aanpak van 

deze drie typen projecten. De verwachting is dat deze projecten een relatief lage mate van interactief beleid 

kennen. De gemeente Harderwijk heeft in haar inspraakverordening bewust voor inspraak gekozen, terwijl 

inspraak volgens de Wro niet verplicht is. Hierdoor wordt inspraak tijdens de analyses van de casestudies 

gezien als een vorm van interactief beleid. In dit onderzoek draait het niet om de mate van interactief beleid, 

maar om de mate waarin de succes- en faalfactoren van invloed zijn op het succes van interactief beleid in de 

gemeente Harderwijk. 

 

§ 6.5 Evaluatiemethode 

Aan de hand van de analyses van de projecten in de gemeente Harderwijk wordt het tweede deel van de 

centrale vraag beantwoord: […] en in welke mate spelen deze factoren een rol bij de implementatie van 

ruimtelijke plannen van gemeenten, met als voorbeeld de gemeente Harderwijk? In de voorgaande 

hoofdstukken zijn uit de theorie en de empirie succes- en faalfactoren afgeleid. Het doel van dit onderzoek is 

te onderzoeken in welke mate deze succes- en faalfactoren een rol spelen bij de projecten die in de 

gemeente Harderwijk onderzocht worden. Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden wat de 

sterke en de zwakke punten zijn van de manier waarop de gemeente Harderwijk omgaat met de organisatie 

van interactief beleid. Om de analyse te kunnen uitvoeren moet een evaluatiemethode ontwikkeld worden. 

Diverse keuzes zijn gemaakt om het evaluatiemodel op te stellen (figuur 6.1). 
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Figuur 6.1 Gemaakte keuzes waar de evaluatiemethode op gebaseerd is 

Keuze Argument(en) 

Toepassen van hoofdfactoren Veel literatuur richt zich op dezelfde onderwerpen waardoor veel succes- en 
faalfactoren betrekking op die onderwerpen en dus onevenredig veel invloed 
hebben op de uitkomsten van de analyse.  

Bepalen welke hoofdfactoren De zes hoofdfactoren komen naar voren als gekeken wordt naar de succes- en 
faalfactoren die afgeleid zijn uit de literatuur.  

Succes- en faalfactoren omzetten naar stellingen � mogelijkheid aan te geven in welke mate de betreffende factor een rol heeft 
gespeeld bij de implementatie van het plan; 

� voorkomen wordt dat de factor twee keer gemeten wordt, als faalfactor en 
slaagfactor; 

� het tegenovergestelde van een succesfactor is een faalfactor. Door de factoren 
om te zetten naar positieve stellingen hoeft geen keuze gemaakt te worden of 
de succesfactor of de faalfactor van een onderwerp gemeten wordt. 

Niet wegen Aan de hand van het voorgaande is niet te bepalen of en welke factoren 
belangrijker zijn dan andere factoren.  

 

De eerste keuze die is gemaakt is om de succes- en faalfactoren onder te brengen in zes hoofdfactoren. De 

reden hiervoor is dat onder andere veel literatuur ingaat op de houding van de gemeente tegenover de 

participanten van het interactieve proces. Het gevolg hiervan is dat veel succes- en faalfactoren betrekking 

hebben op de houding van de gemeente tegenover de participanten, zoals de faalfactor dat de gemeente 

geen open houding heeft en dat de gemeente te veel of onduidelijke randvoorwaarden opstelt. Indien iedere 

succes- en faalfactor afzonderlijk wordt opgenomen in het model, betekent dit dat de factoren die betrekking 

hebben op de houding van de gemeente tegenover de participanten onevenredig veel invloed hebben op de 

uitkomsten van de analyse. Door de succes- en faalfactoren onder te verdelen naar hoofdfactoren Wordt dit 

voorkomen.  

De tweede keuze die is gemaakt zijn de hoofdfactoren. De hoofdfactoren samen bepalen het succes of 

falen van interactief beleid (figuur 6.2).  

 

Figuur 6.2 Eenvoudig evaluatiemodel 

Actoren Houding gemeente Interactieve bijeenkomsten Rolverdeling Resultaten  Proces 

 

 

SUCCES OF FALEN INTERACTIEF BELEID 

 

Uit de tussentijdse conclusie blijkt al dat de succes- en faalfactoren onder te verdelen zijn naar hoofdfactor. 

Als namelijk gekeken wordt naar alle succes- en faalfactoren (figuren 2.3, 3.9, 4.8) valt op dat veel succes- en 

faalfactoren te maken hebben met het betrekken van de juiste actoren, zoals het bestaan van wederzijdse 

afhankelijkheid tussen actoren en selectieve participatie. Bovendien kan uit deze figuren geconstateerd 

worden dat de houding van de gemeente tegenover de participanten als hoofdfactor gezien kan worden. Zo 

blijkt uit de normatieve stroming en de cases van Edelenbos dat het belangrijk is dat de gemeente een open 

houding heeft. Daarnaast gaan veel succes- en faalfactoren over de rolverdeling tijdens het interactieve 

proces. Een voorbeeld hiervan is dat de procesbegeleider te veel invloed heeft op de uitkomsten van het 

proces en dat de kennis van de ambtenaren onvoldoende benut wordt. De vierde hoofdfactor heeft betrekking 

op de doorwerking en het resultaat van de interactieve bijeenkomsten. Uit de kritische stroming blijkt 

bijvoorbeeld dat de ideeën van de interactieve bijeenkomsten nauwelijks doorwerking hebben op het formele 

besluit. Bovendien hebben met name veel van de succes- faalfactoren die afgeleid zijn uit de empirie 

betrekking op het verloop van de interactieve bijeenkomsten, zoals de te grote omvang van het werkatelier en 

het bestaan van discussie tijdens de werkateliers. De hoofdfactor ‘verloop interactieve bijeenkomsten’ is dan 

ook één van de hoofdfactoren. De zesde en laatste hoofdfactor is het verloop van het proces. Het 

‘Programma Museumkwartier’ en ‘De Bilt in Beweging’ hebben aangetoond dat het belangrijk is dat het 

proces van het begin tot het einde interactief is. De succes- en faalfactoren zijn de subfactoren van de zes 

hoofdfactoren. Uiteraard is de indeling van de subfactoren binnen de hoofdfactor enigszins subjectief, maar 

alle succes- en faalfactoren zijn afgeleid uit de theorie en empirie. De zes hoofdfactoren samen bepalen het 

succes of falen van interactief beleid. In dit onderzoek wordt geen conceptueel model gepresenteerd omdat 

het evaluatiemodel ook als zodanig kan worden beschouwd (figuur 6.3). 
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Figuur 6.3 Uitgebreid evaluatiemodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het onderzoek worden de hoofdfactoren achtereenvolgens geanalyseerd en wordt per subfactor 

aangegeven of dit een positieve of een negatieve invloed heeft gehad op de implementatie van het ruimtelijke 

plan. Omdat het tegenovergestelde van een succesfactor een faalfactor is, worden tijdens dit toetsende 

gedeelte alle factoren omgezet naar positieve stellingen. Bovendien wordt hierdoor voorkomen dat een factor 

twee keer gemeten wordt, zoals de succesfactor ‘vertrouwen tussen actoren’ en de faalfactor ‘wantrouwen 

tussen actoren’. Ook kan aan de hand van de stellingen beter de mate aangegeven worden van de rol die de 

succes- en faalfactoren spelen bij ruimtelijk beleid omdat anders alleen geconstateerd kan worden dat de 

succes- of faalfactor wel of niet aanwezig is. Het bepalen van de mate waarin de succes- en faalfactoren een 

rol hebben gespeeld wordt gedaan aan de hand van de drie antwoordmogelijkheden: eens, neutraal en 

oneens (figuur 6.4). Ook wordt de optie ‘niet van toepassing’ opgenomen omdat niet iedere succes- of 

VERLOOP INTERACTIEVE BIJEENKOMSTEN 
Succesfactoren 

� tijdens werkateliers veel ruimte voor discussie; 
� goede communicatie; 
� gelijkwaardigheid tussen actoren; 
� de belangen van alle actoren worden duidelijk; 
� vertrouwen tussen actoren. 

Faalfactoren 
� te grote omvang werkatelier; 
� weinig selectie van de ideeën tijdens de 

interactieve bijeenkomst; 
� het ontbreken aan visie en mogelijkheden; 
� eigen belangen worden boven het algemeen 

belang geplaatst; 
� geen gelijkwaardigheid tussen de actoren; 
� het niet eens worden over de probleemdefinitie 

en/of het beleidsdoel; 
� wantrouwen tussen actoren. 

 
HOUDING GEMEENTE TEGENOVER PARTICIPANTEN 
Succesfactoren 

� voldoende openheid, gelijkwaardigheid, debat 
en invloed; 

� voldoende beleidsruimte; 
� gemeente houdt zich aan de afspraken; 
� participanten voelen zich serieus genomen; 
� goede communicatie tijdens gehele proces. 

Faalfactoren 
� weinig tot geen openheid tijdens het proces; 
� gemeente en participanten hebben geen open 

houding; 
� te strakke randvoorwaarden opgesteld door 

gemeente; 
� onduidelijkheid over de randvoorwaarden; 
� onduidelijkheid over de mate van participatie; 
� onduidelijkheid over het eindproduct; 
� de kunde van de burgers wordt onderschat. 

 

ROLVERDELING 
Succesfactoren 

� vertrouwen tussen participanten. 
Faalfactoren 

� te veel invloed van de procesbegeleider; 
� procesbegeleider richt zich te veel op het 

proces en heeft inhoudelijk te weinig kennis; 
� het niet goed functioneren van de 

procesbegeleider; 
� de geringe inbreng van raadsleden en 

gemeenteambtenaren; 
� onvoldoende benutting kennis ambtenaren; 
� te veel invloed van het gemeentebestuur op de 

uitkomsten van het interactieve traject; 
� wantrouwen tussen actoren; 
� overheid wil minder macht afstaan dan de 

bedoeling was; 
� tussen de participanten bestaat een verschil in 

macht en deze machtsverhoudingen kunnen 
nooit doorbroken worden. 

PROCES 
Succesfactoren 

� direct een interactieve insteek van het proces. 
Faalfactoren 

� interactief beleid wordt misbruikt om doelen 
van de overheid te bereiken 

� interactief beleid wordt ingezet als middel om 
de doelen te bereiken die de overheid en de 
machtige actoren voor ogen hebben; 

� aan het einde van interactief proces vervallen 
in het traditionele patroon; 

� interactieve proces gaat over naar het 
reguliere proces; 

� het belang van macht ontkennen; 
� interactief beleid is een onbeheersbaar proces; 
� niemand weet hoe een succesvol interactief 

beleid er uit ziet. 

ACTOREN 
Succesfactoren 

� wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren; 
� aanwezigheid van diverse actoren en 

hulpmiddelen; 
� vertrouwen tussen participanten. 

Faalfactoren 
� geen netwerk- en actoranalyse; 
� niet alle relevante actoren zijn betrokken; 
� te selectieve selectie van belanghebbenden; 
� selectieve participatie; 
� lokale en regionale actoren voelen zich niet 

betrokken bij nationale projecten en vice 
versa; 

� wantrouwen tussen participanten. 

 

RESULTAAT 
Succesfactoren 

� vergroting van de inhoudelijke kwaliteit; 
� bijdragen aan de oplossing van het 

probleem; 
� interactief beleid wordt toegepast bij het 

juiste probleem; 
� ideeën interactieve bijeenkomsten 

doorgewerkt in het formele besluit. 
Faalfactoren 

� het ontstaan van grijze oplossingen; 
� weinig bestuurlijk draagvlak voor 

interactieve aanpak; 
� slechte inhoudelijke doorwerking; 
� formele besluiten gebeuren achter gesloten 

deuren; 
� het weinig terug zien van ideeën uit het 

werkatelier in het collegestandpunt. 
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faalfactor van toepassing is op ieder project. In dit geval wordt geen score toegekend aan deze subfactor. De 

subfactoren samen bepalen of de hoofdfactor een succes- of faalfactor is. Gekozen is de mate van succes uit 

te drukken in vier mogelijkheden (figuur 6.5).  

 

Figuur 6.4 Toekenning van een score aan een antwoord      Figuur 6.5 Mate van succes aan de hand van de gemiddelde score 

Antwoord Score   Gemiddelde score Mate van succes of falen 

Eens 3   1 en < 1,5 Falen 

Neutraal 2   1,5 en <2,0 Matig falen 

Oneens 1   2,0 en >2,5 Matig succes 

    >2,5 Succes 

 

Daarnaast is ervoor gekozen de afzonderlijke hoofdfactoren en de bijbehorende succes- en faalfactoren niet 

te wegen omdat op voorhand niet gezegd kan worden of en welke factor belangrijker is dan de andere 

factoren. Het is mogelijk dat uit de analyse blijkt dat een aantal factoren belangijker is dan andere factoren. 

Indien dit het geval is wordt dat tijdens de analyse geconstateerd, maar de wegingsfactor wordt meegenomen 

in de evaluatie. De reden hiervoor is dat ieder project verschilt waardoor voor ieder project andere 

wegingsfactoren gelden. Als bij ieder project met andere wegingsfactoren gewerkt wordt, zijn de drie 

projecten niet meer onderling te vergelijken.  

Om bovenstaande methode duidelijk te maken dient de hoofdfactor ‘houding gemeente tegenover 

participanten’ als voorbeeld. Allereerst worden de succes- en faalfactoren ondergebracht bij deze hoofdfactor. 

De tweede stap is de succes- faalfactoren omzetten naar stellingen in de positieve richting. Zo wordt de 

faalfactor ‘te strakke randvoorwaarden opgesteld door de gemeente’ omgezet naar de positieve stelling ‘de 

gemeente heeft de juiste randvoorwaarden opgesteld’. Vervolgens wordt aan de hand van de interviews 

aangegeven in welke mate deze factor een rol speelt bij de implementatie van ruimtelijke plannen. De keuze 

wordt gemaakt tussen eens, neutraal en oneens. Alle subfactoren samen bepalen of de hoofdfactor een 

positieve of een negatieve invloed heeft gehad op de implementatie van ruimtelijke plannen in de gemeente 

Harderwijk. De toegekende scores zijn uiteraard niet afgeleid uit de interviews maar fictief om aan te geven 

hoe de methode werkt. De subfactoren worden niet gewogen omdat niet bepaald kan worden of en welke 

subfactor belangrijker is dan de overige subfactoren (figuur 6.6).  

 

Figuur 6.6 Score subfactoren van de hoofdfactor ‘houding gemeente tegenover participanten’  

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

De gemeente heeft een open houding. Eens Eens Eens 

De gemeente geeft voldoende beleidsruimte. Eens Eens Neutraal 

De gemeente houdt zich aan de afspraken. Eens Neutraal Neutraal 

De participanten voelen zich serieus genomen. Eens Eens Eens 

Er is goede communicatie tijdens het hele proces. Eens Neutraal Neutraal 

De gemeente heeft de juiste randvoorwaarden opgesteld.  Eens Oneens Oneens 

Er bestaat duidelijkheid over de mate van participatie.  Eens Neutraal Neutraal 

Er bestaat duidelijkheid over het eindproduct. Eens Neutraal Neutraal 

Er bestaat duidelijkheid over de randvoorwaarden. Eens Oneens Oneens 

De kunde van de burgers wordt niet onderschat. Eens Neutraal Oneens 

SUCCES OF FALEN? SUCCES MATIG SUCCES MATIG FALEN 

 

Bovenstaand voorbeeld geeft aan in hoeverre de drie kernactoren het eens zijn met de stellingen. De 

gemeente heeft een gemiddelde score van 3,0 en dat duidt op succes. De bewoner heeft een gemiddelde 

score van 2,1 en dit geeft een matig succes aan. Tot slot heeft de projectontwikkelaar een gemiddelde score 

van 1,9 en duidt op matig falen.  

Het voordeel van deze evaluatiemethode is dat alle succes- en faalfactoren die voortgekomen zijn uit de 

theorie en de empirie meegenomen worden en dat aan iedere factor een score wordt toegekend. Daarnaast 

is een voordeel dat subfactoren die betrekking hebben op dezelfde hoofdfactoren samen de score van de 

hoofdfactoren bepalen. Indien iedere factor evenveel invloed zou hebben op het eindoordeel zouden de 

succes- en faalfactoren die op elkaar lijken of betrekking hebben op hetzelfde onderwerp onevenredig veel 

invloed hebben op het eindoordeel. Ook kan de mate waarin de factor een rol speelt aangegeven worden met 

deze evaluatiemethode. Een nadeel van deze methode is dat het optellen van de subfactoren tot een score 

voor de hoofdfactor kan leiden tot informatieverlies. Dit informatieverlies valt echter te betwijfelen omdat aan 

iedere subfactor toch een score wordt toegekend. Als blijkt dat bijvoorbeeld bij alle drie de projecten de 

gemeente geen duidelijkheid heeft gegeven over de mate van participatie terwijl de hoofdfactor houding van 
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de gemeente tegenover de participanten voldoende scoort, kan alsnog geconcludeerd worden dat dit een 

subfactor is waar de gemeente aan kan werken.  

De methode van De Graaf heeft als inspiratiebron gediend voor het opstellen van de methode voor dit 

onderzoek. De gekozen methode heeft dezelfde empirische diepgang als de methode van De Graaf. De 

Graaf bepaalde welke factoren van invloed waren op het verband tussen interactief beleid en draagvlak en 

bracht dit in verband met de vijf treden van de participatieladder van Edelenbos. De onderzoeksschema’s 

zoals figuur 6.5 vertonen overeenkomsten met de onderzoeksschema’s van De Graaf (2007). In voorliggend 

onderzoek wordt in het methodologiedeel niet ingegaan op de participatieladder omdat het doel van dit 

onderzoek niet is de mate van interactief beleid te bepalen, maar te analyseren welke rol de succes- en 

faalfactoren hebben gespeeld bij implementatie van de ruimtelijke plannen van de gemeente Harderwijk. Om 

deze reden wordt ingegaan op de succes- en faalfactoren van interactief beleid en wordt geanalyseerd of 

deze van invloed zijn op de implementatie van de ruimtelijke plannen in de gemeente Harderwijk. Na de 

analyse van de projecten worden de drie projecten onderling vergeleken in een integrerend hoofdstuk. De 

verschillen worden zoveel mogelijk verklaard aan de hand van het wetenschappelijk, theoretisch en empirisch 

perspectief en de context waarin het beleid ontwikkeld is. In dit hoofdstuk worden alle hoofdstukken in dit 

onderzoek gekoppeld en met elkaar in relatie gebracht.  

 

§ 6.6 Dataverzameling 

In dit onderzoek is gekozen voor kwalitatief onderzoek en niet voor kwantitatief onderzoek. De reden is dat 

met kwantitatief onderzoek de beweegredenen achter de antwoorden niet achterhaald worden, terwijl deze 

met dit onderzoek juist van belang zijn. Bovendien is voor kwantitatief onderzoek de respons waarschijnlijk te 

laag om representatieve uitspraken te kunnen doen. In dit onderzoek zal de informatie verkregen worden met 

behulp van beleidsdocumenten van de gemeente en interviews met degenen die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van de projecten, zoals de bewoners en de gemeente.  

Met behulp van beleidsdocumenten wordt gekeken wat de standpunten en de intenties waren 

betreffende interactief beleid. Aan de hand van de interviews wordt vervolgens geanalyseerd hoe het 

interactieve proces daadwerkelijk is verlopen en wat de respondenten vinden van het interactieve traject. De 

beleidsdocumenten worden verkregen binnen de gemeente Harderwijk.  

Het voordeel van interviewen is dat de achterliggende gedachte van het antwoord achterhaald kan 

worden. Het ontwikkelen van beleid of ruimtelijke plannen komt tot stand in een netwerk van actoren. Om een 

volledig beeld te krijgen van het project worden de kernactoren van het netwerk geselecteerd en benaderd 

voor een interview. In dit onderzoek is gekozen voor drie typen kernactoren: de gemeente, de bewoners en 

de projectontwikkelaar. De gemeente is degene die de bestemmingsplannen maakt waardoor de gemeente 

ook degene is die de interactieve aanpak ontwikkelt. De bestemmingsplannen die de gemeente maakt zijn 

van invloed op de woon- en leefomgeving van de bewoner. De bewoner moet door de gemeente 

geïnformeerd worden over de toekomstige plannen en ontwikkelingen in hun woonomgeving. Daarnaast geeft 

de inspraakverordening de mogelijkheid tot het geven van een inspraakreactie. Indien het bestemmingsplan 

voorziet in een toename van bijvoorbeeld het aantal woningen is vaak ook een projectontwikkelaar betrokken 

omdat de gemeente niet zelf deze woningen kan ontwikkelen. De plannen van de gemeente moeten dus 

naast overleg met de bewoners ook in overleg ontwikkeld worden met de projectontwikkelaar. Hieruit vloeit 

voort dat voor een overzicht van het gehele interactieve proces het noodzakelijk is te spreken met de 

gemeente, de bewoners en de projectontwikkelaar. Voor de drie projecten worden dezelfde kernactoren 

geselecteerd waardoor de resultaten van de analyses van de projecten vergelijkbaar zijn. 

Aan de kernactoren wordt persoonlijk of telefonisch gevraagd of zij openstaan voor een interview over 

het proces van het desbetreffende project. Aan het begin van het interview wordt aangegeven dat de 

resultaten gebruikt kunnen worden voor dit onderzoek en dat eventueel geciteerd wordt. Het voordeel van 

deze methode is de tijdswinst omdat het afgenomen interview niet ter goedkeuring opgestuurd hoeft te 

worden naar de geïnterviewde. Het nadeel van deze methode is dat de geïnterviewde minder loslaat dan 

hij/zij aanvankelijk van plan was. Als het interview met die uitspraken echter opgestuurd wordt ter 

goedkeuring is de kans groot dat veel uitspraken eruit gehaald worden. De kans dat tijdens het interview 

minder gezegd wordt, wordt kleiner geschat dan de kans dat het interview na afloop aangepast wordt. De 

interviews worden, indien toestemming, opgenomen en na afloop uitgewerkt. Daarnaast is ervoor gekozen 

gebruik te maken van een semi-gestructureerd interview. Dit betekent dat de interviewer werkt met een 

onderwerpenlijst. Aan de hand van deze interviews moet immers aangegeven worden of de subfactor een 
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succes- of een faalfactor is. Om deze conclusie te kunnen trekken moeten deze onderwerpen aan bod komen 

in de interviews.  

Tot slot worden zoveel mogelijk informatieavonden en interactieve bijeenkomsten in de gemeente 

Harderwijk bezocht om op deze manier een indruk te krijgen van de organisatie van deze avonden. Omdat in 

dit onderzoek (bijna) afgeronde projecten onderzocht worden is het niet mogelijk bijeenkomsten van de 

onderzochte projecten te bezoeken.  

 

§ 6.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is toegelicht hoe geanalyseerd gaat worden welke rol de succes- en faalfactoren, die in de 

voorgaande hoofdstukken zijn vastgesteld, hebben gespeeld bij de implementatie van ruimtelijke plannen in 

de gemeente Harderwijk. De methode van De Graaf heeft als inspiratiebron gediend tijdens het opstellen van 

de methode van onderzoek. Om te voorkomen dat een aantal factoren onevenredig veel invloed uitoefent op 

het eindoordeel is gekozen de succes- en faalfactoren onder te verdelen in zes hoofdfactoren. De zes 

hoofdfactoren zijn: actoren, houding gemeente tegenover participanten, verloop interactieve bijeenkomsten, 

rolverdeling, resultaat en proces. De succes- en faalfactoren worden ondergebracht bij de hoofdfactoren en 

kunnen gezien worden als de subfactoren. De succes- en faalfactoren worden omgezet naar positieve 

stellingen om onder andere te voorkomen dat een aantal factoren twee keer gemeten wordt, zoals de 

succesfactor ‘vertrouwen tussen actoren’ en de faalfactoren ‘wantrouwen tussen actoren’. Op basis van 

interviews met de kernactoren wordt vastgesteld in welke mate de factor een rol heeft gespeeld bij de 

implementatie van ruimtelijke plannen. Met kwalitatief onderzoek kunnen de achterliggende gedachten van 

de antwoorden achterhaald worden. In het netwerk van betrokken actoren worden de kernactoren bepaald en 

zij worden benaderd voor een interview. Met de evaluatiemethode kan bepaald worden welke rol de succes- 

en faalfactoren hebben gespeeld bij de implementatie van ruimtelijke plannen in de gemeente Harderwijk.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt de evaluatiemethode gebruikt om te bepalen welke rol de succes- en 

faalfactoren van interactief beleid hebben gespeeld bij een actualiseringsplan, een herinrichtingsproject en 

een uitbreidingsproject in de gemeente Harderwijk.  
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HOOFDSTUK 7.  Analyse actualiseringsplan: Stadsweiden 

 

§ 7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de succes- en faalfactoren die bepalend zijn voor interactief beleid 

vastgesteld en is op basis van die succes- en faalfactoren een evaluatiemodel opgesteld. Dit evaluatiemodel 

wordt in dit hoofdstuk gebruikt om het actualiseringsplan Stadsweiden in de gemeente Harderwijk te 

evalueren. Er is gekozen voor dit bestemmingsplan omdat de procedure van dit project bijna is afgerond, 

waardoor het voor de participanten nog duidelijk is hoe het proces is verlopen. Daarnaast is de ophef over de 

fietsbrug tussen Drielanden en Stadsweiden een reden om dit plan te evalueren. De vraag is hoe de 

gemeente daar mee omgegaan is en hoe dit door de bewoners is ervaren. In dit hoofdstuk wordt allereerst de 

inhoud van het plan beschreven. Vervolgens vindt de analyse plaats aan de hand van het evaluatiemodel. De 

waardering van de stellingen is gebaseerd op interviews met de kernactoren. In de volgende hoofdstukken 

komen een herinrichtingsproject en een uitbreidingsproject aan de orde. In hoofdstuk tien worden de 

projecten met elkaar vergeleken en wordt gezocht naar verklaringen voor de verschillen. Op basis daarvan 

kan een advies uitgebracht worden over de aanpak van de drie typen projecten.  

 

§ 7.2 Beschrijving project 

De wijk Stadsweiden ligt ten zuiden van de binnenstad en ten noorden van de A28. Het Wolderwijd grenst ten 

westen aan het plangebied en aan de oostkant de Westermeenweg. Ook de kuststrook tussen de rijksweg en 

het Wolderwijd tot Strand Horst behoren tot het plangebied (figuur 7.1). 

 

Figuur 7.1 Ligging plangebied  

 

 

In de gemeente Harderwijk is Stadsweiden de wijk met de meeste inwoners. De wijk is voornamelijk gebouwd 

in het begin van de jaren zeventig tot het midden van de jaren tachtig en bestaat uit zes woonbuurten. De 

buurten Hanzewaard, Scheepswaard en Stromenwaard hebben een rechte verkaveling, terwijl de buurten 

Stedenwaard, Vogelwaard en Weidewaard een grillige verkaveling hebben. ‘De grillige verkaveling en de 

weinig hiërarchische opzet van voor- en achterkanten werken in deze buurten wel desoriënterend’ 

(Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, p.8). Bijzonder aan de wijk is dat er veel groen 

aanwezig is en dat de bewoners in het westen van Stadsweiden uitzicht hebben op het Wolderwijd. De wijk 

heeft met name een woonfunctie en voorziet in de eigen voorzieningen. De wijk is goed ontsloten en is 

aangesloten op het openbaar vervoersnetwerk. Daarnaast is de verkeersfunctie ondergeschikt aan de 

verblijfsfunctie. Zo is geen sprake van doorgaand verkeer door de wijk, waardoor fietsers en voetgangers alle 

ruimte hebben.   
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Aanleiding tot de actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden is de ‘planologische voorschriften 

te uniformeren en actueel te houden‘. Harderwijk heeft tot doel gesteld alle bestemmingsplannen in en om de 

woonwijken te actualiseren. Hiervoor is het ‘handboek actualisering bestemmingsplannen’ opgesteld. De 

actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden is het eerste bestemmingsplan dat in dit kader 

geactualiseerd wordt. Volgens het bestemmingsplan is ‘het belangrijkste doel van het op te stellen 

bestemmingsplan Stadsweiden het bieden van een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader’ 

(Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, p.4). Bovendien wordt door het actualiseren van het 

bestemmingsplan duidelijkheid verschaft. Bij vaststelling van het geactualiseerde bestemmingsplan 

Stadsweiden worden ongeveer dertig bestemmingsplannen binnen de wijk vervangen. Tot slot eist de wet dat 

bestemmingsplannen eens in de tien jaar moeten worden herzien (Gemeente Harderwijk & BügelHajema 

Adviseurs, 2006; Respondent 1, bijlage 4). 

Bij de actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden is rekening gehouden met het beleid van het 

rijk, provincie en gemeente zoals de Nota Ruimte, het Streekplan Gelderland, het Structuurplan Harderwijk 

2020 en de Nota Belvedère. Ook wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie in de wijk. Zo moeten de 

twee bunkers langs het Zeepad beschermd worden en hebben zij de status als gemeentelijk monument 

(Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006).  

Het nieuwe bestemmingsplan bevat nauwelijks grote veranderingen. Aangegeven wordt dat Stadsweiden 

een groene en aantrekkelijke wijk moet blijven en dat het uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat de 

huidige situatie behouden wordt (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, p.35). Dit betekent 

echter niet dat er niets verandert. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan geldt voor iedere inwoner in 

Stadsweiden hetzelfde bestemmingsplan en wordt rekening gehouden met de maatschappelijke 

ontwikkelingen sinds de jaren zeventig. Dit is voornamelijk te zien aan de behoefte aan meer 

parkeerplaatsen, meer gebruiksmogelijkheden in de woning en meer woonruimte. In de wijk Stadsweiden zal 

de woonfunctie de belangrijkste functie blijven. Wel zal soepel omgegaan worden met het zogenoemde 

beroep aan huis (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006).   

Ook zullen geen nieuwe voorzieningen meer gevestigd worden in Stadsweiden. Het zal voornamelijk 

gaan om uitbreiding van de bestaande voorzieningen. Het wijkwinkelcentrum zal vermoedelijk niet uitgebreid 

worden, omdat zij door het nieuwe stadswinkelcentrum Drielanden waarschijnlijk een kleiner draagvlak zal 

hebben. Door de vergrijzing van de bevolking van de wijk is behoefte aan het creëren van een woon-

zorgzone. Gedacht wordt aan een woon-zorgzone rondom Weideheem. In het bestemmingsplan is geregeld 

dat het bouwvlak bij Weideheem verruimd wordt. Het bestemmingsplan regelt niet meer parkeerplaatsen. De 

woongebieden hebben echter bestemming ‘woondoeleinden’ waaronder ook parkeerplaatsen verstaan 

worden. Indien er behoefte is aan meer parkeerplaatsen zal dit in overleg met de bewoners worden opgepakt 

(Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, p.43). Het groen in de wijk wordt als zodanig 

bestemd en hierdoor beschermd. Het groen in de woonbuurten valt echter ook onder de bestemming 

woondoeleinden, waardoor het groen ook vervangen kan worden door andere functies zoals parkeren 

(Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006).   

Het bestemmingsplan bevat in de ogen van de bewoners één grote verandering. In het bestemmingsplan 

is opgenomen dat een fietsbrug over de snelweg A28 en tussen de wijken Drielanden en Stadsweiden komt 

waardoor het voor de bewoners van Drielanden mogelijk is rechtstreeks naar de binnenstad te fietsen. De 

fietspaden in Stadsweiden die langs het Wolderwijd lopen worden verbreed. ‘Deze ontwikkeling vraagt binnen 

het plangebied om de realisatie van een geleidelijk oplopend zandlichaam met opliggend fietspad en een 

kunstwerk, zijnde de brug. Het is mogelijk de brug door middel van pilaren vorm te geven tot een hoogte van 

30m’ (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, pp.43-44). De fietsbrug zorgde voor veel 

tegenstand en vertraging in het proces onder andere omdat deze fietsbrug niet opgenomen is in het 

voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. De bewoners van Stadsweiden die uitkijken 

op het Wolderwijd zijn tegen de fietsbrug omdat dit hun uitzicht belemmerd.  

De gemeente kiest bewust voor een gedetailleerd plan en zo min mogelijk vrijstellingprocedures omdat 

dit rechtszekerheid aan de burgers biedt. Het plan is echter niet gedetailleerd waar dit niet nodig is, omdat 

een te gedetailleerd plan weer voor veel vrijstellingsprocedures zorgt. ‘In feite betekent dit een keuze voor 

een bestemmingsplan volgens het mengkraanmodel, waarin de bestemmingen globaal zijn omschreven, 

maar de bouwvlakken vrij gedetailleerd zijn neergelegd (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 

2006, p.51). De projectleider Stadsweiden zegt hierover: ‘Het is altijd een kunst, maak dat bestemmingsplan 

zo globaal mogelijk op punten waar het kan zonder dat je voor verrassingen komt te staan die je niet had 



 

     - 59 - 
   
 

gewild en zorg ervoor de punten die je wel goed in de vingers wilt houden die wel goed regelt. Het is altijd 

afwegen wat je wel en niet globaal of flexibel moet bestemmen’ (Respondent 1, bijlage 4).  

 

§ 7.3 Analyse actualiseringsplan Stadsweiden 

Op deze plaats wordt het project geanalyseerd aan de hand van het evaluatiemodel. De zes hoofdfactoren 

komen achtereenvolgens aan bod. Het voordeel van deze methode is dat het eenvoudig is de waarden toe te 

kennen aan de stellingen. Het nadeel hiervan is dat de casus niet in een overzicht en chronologisch gelezen 

kan worden. Het kan voorkomen dat een aantal aspecten van het proces meerdere malen genoemd wordt. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bijvoorbeeld de informatieavond van invloed is op de factor ‘houding 

van de gemeente tegenover de participanten’ en op de factor ‘verloop van de interactieve bijeenkomst’. 

Voordat gestart wordt met het ontwikkelen van het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen 

beleidsdoelstellingen opgesteld. Hierdoor is ook niet de beleidsdoelstelling opgesteld dit actualiseringsplan 

interactief te ontwikkelen. De projectleider geeft aan dat hij vindt dat een actualiseringsplan niet geschikt is 

voor een interactieve aanpak: ‘Ik denk persoonlijk dat erbij bestemmingsplannen die betrekking hebben op 

een actualisering er weinig interactief valt te ontwikkelen. Wat moet je vragen aan de mensen? Hier heb je 

eigenlijk geen keuzes’ (Respondent 1, bijlage 4). Er zijn echter wel informatieavonden georganiseerd die 

beschouwd kunnen worden als een lichte vorm van interactiviteit.  

 

Actoren 

In hoofdstuk zes is aangegeven dat in dit onderzoek aandacht besteed wordt aan drie typen actoren: de 

gemeente, de bewoners en de projectontwikkelaar. Aangezien bij een actualiseringsplan geen 

projectontwikkelaar betrokken is wordt deze bij dit project buiten beschouwing gelaten. De kernactor van de 

gemeente is de projectleider van de actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden. De projectleider is 

een groot voorstander van inspraak en heeft onder andere de inspraakverordening opgesteld (Respondent 1, 

bijlage 4). De kernactor van de bewoners bepalen is niet eenvoudig. Geprobeerd is diegenen te interviewen 

die een inspraakreactie gegeven hebben op het bestemmingsplan. Dit omdat het dan waarschijnlijk is dat ook 

de informatieavond is bezocht en een mening heeft over de manier waarop de gemeente daar mee 

omgegaan is. Geen van insprekers is echter bereid mee te werken aan dit onderzoek. Wel zijn aan één 

inspreker telefonisch enkele vragen gesteld (Respondent 6, bijlage 4). Tijdens de looptijd van dit onderzoek is 

echter het mediationtraject over de fietsbrug afgerond waardoor het ook mogelijk wordt contact op te nemen 

met bewoners die het niet eens zijn met het voorstel voor de fietsbrug. Gesproken is met een aantal 

vertegenwoordigers van het buurtcomité ‘Houd Stadsweiden groen’ (Respondent 15, 16, 17, bijlage 4). De 

leden van het buurtcomité zijn bewoners van de wijk Stadsweiden en vertegenwoordigen de overige 

bewoners van Stadsweiden. Op basis van deze interviews wordt de analyse uitgevoerd. Het buurtcomité 

benadrukt meerdere malen dat zij niet zozeer tegen de fietsbrug zijn, maar tegen de manier waarop de 

gemeente de plannen gecommuniceerd heeft. ‘Ik vind het ook wel heel belangrijk dat gemeentes gewoon 

communiceren naar de burgers en ze ook serieus nemen en dat vind ik heel erg belangrijk. Dat is de 

voornaamste reden om hier aan te beginnen. Ja, dat er een brug komt, die hoeft er voor mij niet te komen, 

maar als ze dat nu zo graag willen vind ik dat prima. Maar dat moet wel op een goede manier gebeuren’ 

(Respondent 16, bijlage 4). Ook de andere vertegenwoordiger van het buurtcomité geeft aan: ‘Het gaat mij 

niet eens zozeer om het hele plan maar het ging me meer om de procedure en dat de gemeente een 

bestemmingsplan maakt en het zomaar gaat uitvoeren, zonder maar iemand te raadplegen iemand die in die 

buurt woont, dat is gewoon onacceptabel’ (Respondent 15, bijlage 4). Ook wordt aangegeven dat de 

tegenstand veroorzaakt is door het gedrag van de gemeente: ‘maar als je mensen serieus neemt en je zegt 

van nou ja het zal allemaal wel en je gaat gewoon met je plan door dan krijg je natuurlijk weerstand’ 

(Respondent 16, bijlage 4). In de zienswijze van het buurtcomité wordt aangegeven dat ‘vooral het gebrek 

aan communicatie over deze concrete plannen en de in onze beleving oneigenlijke aanwending van 

procedures heeft geleid tot verscherpt proces. Wij zijn van mening dat wij als burgers bewust buiten het spel 

zijn gehouden’. En ‘wij hopen dan ook met deze formele zienswijze inzicht te geven in onze bezwaren tegen 

de huidige plannen en daarmee de raad in een positie te brengen die het mogelijk maakt om weliswaar op de 

valreep een ambtelijke dwaling te keren’ (Buurtcomité, 2008, p.1).  

Voordat het voorontwerpbestemmingsplan geschreven wordt is geen bewuste netwerk- of actoranalyse 

uitgevoerd. Ook het buurtcomité geeft aan dat de gemeente niet verwacht had dat er zoveel weerstand zou 

zijn tegen de fietsbrug. De voornaamste reden voor de weerstand is dat de gemeente nauwelijks 
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gecommuniceerd heeft over de fietsbrug. Het buurtcomité zegt hierover: ‘De gemeente zei continu wij hadden 

nooit kunnen bedenken of verwachten dat we zoveel weerstand zouden krijgen. Ja, als je niet informeert kun 

je dat ook nooit inschatten’ (Respondent 16, bijlage 4). Door het ontbreken van die actoranalyse en de 

slechte communicatie zijn de belangen van de bewoners niet achterhaald en is verkeerd ingeschat hoeveel 

weerstand de aanleg van de fietsbrug tussen Drielanden en Stadsweiden zou veroorzaken. Ook de 

projectleider van het herinrichtingsproject geeft aan dat participatie bedoeld is om de belangen te 

achterhalen: ‘Dus ik denk dat participatie vooral van belang is om inzicht te krijgen in de, niet om met allemaal 

evenveel rekening te houden, belangen die spelen om te voorkomen dat je een bepaald belang over het 

hoofd ziet. Als je alle belangen kent kun je die afweging maken. Wat nu gebeurd is [bij de fietsbrug] dat je een 

bepaald belang helemaal niet onderkend hebt, dat is fout’ (Respondent 7, bijlage 4). Indien een actoranalyse 

uitgevoerd wordt, wordt de onzekerheid over het project gereduceerd.  

Tijdens het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan bestaat er vertrouwen tussen de verschillende 

actoren. Door de toevoeging van de fietsbrug aan het bestemmingsplan is dit vertrouwen echter verdwenen. 

Het mediationtraject heeft bestaan uit tien gesprekken en het buurtcomité geeft aan dat pas na vijf 

gesprekken er enig wederzijds begrip ontstaan is. Op de vraag of er aan het einde van het traject vertrouwen 

is wordt geantwoord: ‘Er is in elk geval wederzijds begrip en het vertrouwen moet nog bewezen worden’ 

(Respondent 15, bijlage 4). De gemeente is zich echter bewust van haar fouten en het gebrek aan 

vertrouwen tussen de bewoners en de gemeente. De gemeente is echter van mening dat dit vertrouwen 

enigszins hersteld is, terwijl de bewoners nog even de resultaten willen afwachten. Tot slot is tijdens de 

informatieavonden en bijeenkomsten van het buurtcomité geen sprake van selectieve participatie. De 

avonden zijn druk bezocht met vooral bewoners van Stadsweiden (figuur 7.2). 

 

Figuur 7.2 Hoofdfactor ‘actoren’ 
 Gemeente Bewoner 

Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen de actoren. Eens Eens 

Er zijn diverse actoren aanwezig, waardoor meerdere hulpmiddelen. Neutraal Oneens 

Er is vertrouwen tussen de participanten Neutraal Oneens 

Een netwerk- en actoranalyse is uitgevoerd. Oneens Oneens 

Lokale en regionale actoren hebben geen interesse en nationale projecten 
en vice versa. 

Niet van toepassing 

Er is geen sprake van selectieve participatie. Eens Eens 

SUCCES OF FALEN? MATIG SUCCES MATIG FALEN 

 

Houding gemeente tegenover participanten 

De houding van de gemeente tegenover de participanten is af te leiden uit vele factoren zoals de 

informatieavonden, de communicatie richting de burgers en de inhoud van het project. Hiervoor is het 

noodzakelijk inzicht te verschaffen in het proces dat doorlopen is.  

Voor de actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden is eerst een voorontwerpbestemmingsplan 

opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vier weken ter inzage gelegen waarbij belanghebbenden 

de mogelijkheid kregen een inspraakreactie te geven. De inspraakreacties en het commentaar van de 

gemeente op die reacties zijn verwerkt in het eindverslag inspraak. Het eindverslag inspraak van het 

bestemmingsplan Stadsweiden is een omvangrijk en compleet verslag omdat iedere inspraakreactie voorzien 

is van uitgebreid commentaar. Beargumenteerd wordt waarom wel of niet gekozen wordt voor de richting van 

de inspraakreactie. Vier van de vijf inspraakreacties leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het 

eindverslag inspraak is opgestuurd naar degenen die een inspraakreactie ingediend hebben (Gemeente 

Harderwijk, 2004c). De inspreker geeft aan dat hij zeer tevreden is met de manier waarop de gemeente met 

zijn inspraakreactie is omgegaan (Respondent 6, bijlage 4). Ook het buurtcomité geeft aan dat dit een 

standaard informatieavond was, maar dat de fietsbrug ontbrak tijdens deze avond. Dit is juist, omdat de 

fietsbrug niet opgenomen was in het voorontwerpbestemmingsplan en wel in het bestemmingsplan. De 

mogelijkheid bestaat tot inspraak heeft in de Harderwijkse huis-aan-huis krant gestaan op 25 augustus 2004. 

In dit artikel op de gemeentepagina wordt aangegeven wat de grenzen van het plangebied zijn en wordt een 

zeer korte samenvatting gegeven van het voorontwerpbestemmingsplan. Ook is het mogelijk geweest 

zienswijzen in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Beide zienswijzen zijn gehonoreerd (Gemeente 

Harderwijk, 2004c). Deze aanpassingen leiden echter niet tot grote veranderingen in het bestemmingsplan. 

Tijdens de informatieavond is duidelijkheid gegeven over de mate van participatie.  

Omslagpunt in het voorspoedige proces is de toevoeging van de fietsbrug aan het bestemmingsplan 

Stadsweiden. De fietsbrug is opgenomen in het bestemmingsplan Stadsweiden maar niet in het voorontwerp- 
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en het ontwerpbestemmingsplan Stadsweiden. Hierdoor hebben belanghebbenden niet de mogelijkheid 

gekregen inspraakreacties of zienswijzen in te dienen. De fietsbrug is de reden dat één bewoner in beroep 

gegaan is bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Stadsweiden. De Raad van State is niet 

ingegaan op dit beroep omdat een procedurefout ontdekt is, waardoor goedkeuring onthouden is aan het 

bestemmingsplan Stadsweiden. De procedurefout is dat de provincie Gelderland het goedkeuringsbesluit 

twee dagen te laat bekend heeft gemaakt. De Raad van State heeft door de procedurefout echter geen 

uitspraak gedaan over het wel of niet aanleggen van de fietsbrug. De gemeente Harderwijk is door de 

uitspraak van Raad van State verplicht een nieuwe bestemmingsplanprocedure te starten. De fietsbrug is 

deze keer opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan en veel zienswijzen zijn ingediend tegen het 

bestemmingsplan Stadsweiden (Respondent 1, bijlage 4). Het vertrouwen in de gemeente was inmiddels zo 

geschaad dat de gemeente besloten heeft een mediator in te zetten om te bemiddelen tussen de gemeente 

en de tegenstanders van de fietsbrug.  

De reden dat de fietsbrug niet opgenomen is in het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan is dat 

ten tijde van het schrijven van deze plannen nog niet helder was hoe de fietsbrug eruit zou komen te zien, 

maar alleen dat de fietsbrug gewenst was. Bovendien is de fietsbrug tussen Drielanden en Stadsweiden in 

het Structuurplan 2020 opgenomen. Gedacht werd dat mensen al de mogelijkheid gehad hadden hun mening 

hier over te geven waardoor het veroorloofd was de fietsbrug op te nemen in het bestemmingsplan 

Stadsweiden. Het buurtcomité zegt hierover: ‘Geen fietsbrug op de plankaart tijdens inspraakavond 2004, 

maar die is er later bij ingefrommeld. Er is echter wel meegedeeld dat het bestemmingsplan consoliderend is, 

met andere woorden er zullen geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. De burger is hier misleid’ 

(Respondent 17, bijlage 4). Het bestemmingsplan dateert van 2006, begin 2008 heeft de Raad van State 

goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan en recent (juni 2009) is het mediationtraject tussen de 

gemeente en de bewoners afgerond. Sinds de start van het mediationtraject is afgesproken dat ‘niemand in 

de gemeente meer iets zegt over de fietsbrug en dat gewacht wordt op de uitkomsten van het 

mediationtraject, sprake is van een complete windstilte’ (Respondent 1, bijlage 4).  

Voordat het mediationtraject gestart is, is een tweede informatieavond gehouden op 10 juli 2008. Het 

buurtcomité had gevraagd om een inspraakavond, maar de gemeente organiseerde een informatieavond: ‘we 

hadden gevraagd om een inspraakavond en het eerste wat er op die avond werd gezegd was, leuk dat jullie 

allerlei andere dingen willen, maar dit is alleen maar een informatieavond en wij gaan jullie vertellen hoe we 

het gaan doen. En daar wordt je dan ook niet echt blij van als je daar zit als burgers, ja dat is allemaal 

hartstikke leuk maar daarvoor zijn we niet gekomen’ (Respondent 16, bijlage 4). De andere respondent zegt 

hierover: ‘Daar zat een soort boosheid: we hebben niet om een informatieavond gevraagd maar om een 

inspraakavond. Die kregen we niet en dan kun je verwachten dat je vervelende vragen krijgt’ (Respondent 15, 

bijlage 4). De gemeente heeft tijdens deze avond echter duidelijk aangegeven dat het een informatieavond 

zou zijn. Ook wordt door de bewoners beseft dat de plannen in een dusdanig stadium waren dat er weinig 

onderhandelingsruimte over was. De stemming tijdens de informatieavond was grimmig. Volgens het 

buurtcomité had dat te maken met het feit dat de informatieavond georganiseerd was door ‘mensen die met 

de uitvoering belast waren en die dus echt zoiets hadden van hè vervelende burgers en dat geeft een 

venijnige sfeer’ (Respondent 15, bijlage 4).  

De gemeente geeft aan van deze fouten geleerd te hebben. De projectleider beseft dat een mogelijkheid 

tot inspraak wellicht de problemen voorkomen had. Dit was mogelijk geweest door terug te gaan in de 

bestemmingsplanprocedure of ervoor te kiezen een apart bestemmingsplan voor de fietsbrug te ontwikkelen 

(Respondent 1, bijlage 4). Ook de projectleider van het herinrichtingsproject geeft aan dat een grote fout is 

gemaakt met de fietsbrug: ‘Het is wel een duidelijke faalfactor die wij niet onderkend hebben. Het gekke 

daarvan is dat er al heel lang op tekening staat van hier komt een fietsbrug en dat wordt in het stadhuis als 

bekend verondersteld want dat stond toch in dat plan, maar dat betekent niet dat de burger dat ook weet en 

daarvan de consequenties doorzien heeft. En toen hebben we het project wat onderschat. We zijn gewoon 

die brug gaan bouwen zonder te realiseren dat mensen daar negatief over zouden kunnen denken. Je ziet 

het alleen maar als positief maar die heeft natuurlijk voor een aantal mensen misschien niet heel erg negatief, 

of in elk geval gevolgen. En als je dat niet realiseert ga je daar heel erg op je gezicht’ (Respondent 7, bijlage 

4).  

Het proces wordt bemoeilijkt door een aantal andere zaken. Zo is voordat de fietsbrug juridisch geregeld 

was, gestart met het aanleggen van het grondlichaam op de plaats waar de fietsbrug moet komen. Het terrein 

om het grondlichaam werd afgezet met hekken. De gemeente had hierover echter niet gecommuniceerd met 
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de bewoners, waardoor onduidelijk was waarom er zand op het omhekte terrein lag. De bewoner zegt 

hierover: ‘Op een gegeven moment werden alle bomen afgezaagd, zand erop gegooid en hekken eromheen. 

En niemand wist wat er nu ging gebeuren, heel apart’ (Respondent 16, bijlage 4). Dit heeft er toe geleid dat 

één vertegenwoordiger van het buurtcomité naar de Raad van State is gegaan vanwege het feit dat het 

grondlichaam daar aangelegd is voordat de fietsbrug juridisch vastgelegd was. Een week voor rechtszaak 

heeft de gemeente het terrein afgegraven, de hekken weggehaald en één hoge zandhoop neergelegd. Deze 

zandhoop is uitzichtheuvel genoemd, die volgens het bestemmingsplan 1977 Stadsweiden toegestaan is. De 

vertegenwoordiger heeft de rechtszaak verloren, maar had dus in principe gelijk. Dit kwam niet ten goede aan 

de verhouding tussen gemeente en bewoners. 

Een ander probleem dat speelt is dat kapvergunningen zijn verleend voor bomen die moeten wijken voor 

de aanleg van de fietsbrug. Dit heeft geresulteerd in de kap van vijftig bomen. Deze kapvergunningen zijn 

echter verleend voordat het bestemmingsplan en dus de fietsbrug juridisch is vastgesteld. Het kappen van 

deze bomen ten behoeve aan de fietsbrug kwam niet ten goede aan de relatie tussen de gemeente en de 

bewoners. De gemeente heeft op 26 april 2007 een brief gestuurd naar de bewoners ‘omdat een aantal 

bewoners van uw wijk hun ongerustheid hebben getoond over werkzaamheden rondom het voormalige 

speelveld’ (Gemeente Harderwijk, 2007c). In deze brief is toegelicht waarom het grondlichaam is geplaatst en 

de kapvergunningen zijn verleend.  

De bewoners zijn echter positief over het mediationtraject waardoor de negatieve houding is bijgesteld. 

Hierdoor is de waardering van de stellingen redelijk positief. De mediation heeft bestaan uit tien gesprekken 

tussen het buurtcomité, wethouders, betrokken ambtenaren en de onafhankelijk gespreksleider. Tijdens het 

proces is duidelijk aangegeven wat het doel is van de mediation en wat de mate van participatie is. Het 

buurtcomité kon binnen bepaalde kaders meepraten over de plannen rondom de fietsbrug. Het 

mediationtraject heeft weliswaar geleid tot veranderingen aan het plan, de bewoners staan nog afwachtend 

tegenover de gemeente. Het mediationtraject heeft een positieve invloed op de waarderingen van de 

stellingen. Indien geen mediation was toegepast kon bijna iedere stelling gewaardeerd worden met oneens. 

De vraag is echter of het doel van de gemeente is bereikt met mediation. Het buurtcomité geeft aan tevreden 

te zijn met de resultaten maar zegt ook dat de direct belanghebbenden niet tevreden zijn met de uitkomsten. 

De kans is groot dat deze direct belanghebbenden alsnog bezwaar maken tegen het bestemmingsplan, 

waardoor de gemeente met het mediationtraject geen tijdswinst heeft bereikt (figuur 7.3). 

  

Figuur 7.3 Hoofdfactor ‘houding gemeente tegenover de participanten’  

 Gemeente Bewoner 

De gemeente heeft een open houding. Neutraal Neutraal 

De gemeente geeft voldoende beleidsruimte. Neutraal Neutraal 

De gemeente houdt zich aan de afspraken. Neutraal Oneens 

De participanten voelen zich serieus genomen. Eens Neutraal 

Er is goede communicatie tijdens het hele proces. Oneens Oneens 

De gemeente heeft de juiste randvoorwaarden opgesteld.  Neutraal Neutraal 

Er bestaat duidelijkheid over de mate van participatie.  Eens Eens 

Er bestaat duidelijkheid over het eindproduct. Eens Eens 

Er bestaat duidelijkheid over de randvoorwaarden. Eens Eens 

De kunde van de burgers wordt niet onderschat. Neutraal Oneens 

SUCCES OF FALEN? MATIG SUCCES MATIG FALEN 

 

Verloop interactieve bijeenkomsten 

De gemeente Harderwijk heeft niet de beleidsdoelstelling gehad dit project interactief te ontwikkelen. Het is 

echter het doel de bewoners zo goed mogelijk in te lichten over de voorgenomen plannen (Respondent 1, 

bijlage 4). Bovendien moet volgens de inspraak- en participatieverordening 1995 inspraak verleend worden 

aan de hand van het voorontwerpbestemmingsplan. Vervolgens kunnen zienswijzen ingediend worden op het 

ontwerpbestemmingsplan (Gemeente Harderwijk, 2004c).  

Om de bewoners te informeren over de actualisering van het bestemmingsplan is op 26 mei 2004 een 

informatieavond georganiseerd. Hiervoor zijn de bewoners uitgenodigd middels een bericht op de 

gemeentepagina in de Harderwijkse huis-aan-huis krant. In dit bericht wordt duidelijk aangegeven wat de 

mate van participatie is (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, p.59).  Bovendien is de 

wijkvereniging ingelicht en zij hebben de uitnodiging op hun website gezet (Respondent 1, bijlage 4). De 

informatieavond is gehouden in wijkcentrum ‘De Roef’. Tijdens de informatieavond heeft de gemeente een 

actieve houding aangenomen en de concept-plankaart gepresenteerd. De bewoners kregen de mogelijkheid 

de kaart te bekijken en vragen te stellen. Ook was het mogelijk de vragen te noteren waarna zij later 
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schriftelijk beantwoord werden. Veel van de reacties hadden betrekking op het eigen perceel en niet zozeer 

op algemene zaken in het bestemmingsplan. Dit is echter gebruikelijk bij een informatieavond. Volgens een 

analyse van de opmerkingen blijkt dat ‘mogelijkheden voor uitbreiding of de aankoop van gemeentelijk groen 

vaak werden genoemd’. Aan de hand van deze reacties is een samenvatting van de avond gemaakt die is 

opgenomen in het bestemmingsplan. Volgens de projectleider was er vrij veel belangstelling voor de 

informatieavond en was het een rustige voorlichting (Respondent 1, bijlage 4).  

Ook is naar aanleiding van de inspraak- en participatieverordening het voorontwerpbestemmingsplan vier 

weken ter inzage gelegd. De inspraakreacties en het commentaar van de gemeente op die reacties zijn 

verwerkt in het eindverslag inspraak. In het eindverslag inspraak wordt beargumenteerd weergegeven 

waarom wel of niet ingegaan wordt op de inspraakreactie. Vier van de vijf inspraakreacties leiden tot 

aanpassing van het bestemmingsplan (Gemeente Harderwijk, 2004c). Eén van de insprekers geeft aan zeer 

positief te staan tegenover de manier waarop de gemeente destijds met zijn inspraakreactie is omgegaan 

(Respondent 6, bijlage 4; Gemeente Harderwijk, 2004c). Het bestemmingsplan wordt echter niet alleen 

aangepast aan de reacties van omwonenden. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook aan verschillende 

instanties voorgelegd, zoals het Waterschap Veluwe en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Gemeente 

Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006, p.59). Op basis van de reacties van deze instanties is een 

aantal zaken in het bestemmingsplan aangepast, zoals het opnemen van een onderzoek naar gevaarlijke 

stoffen over de A28 en het verscherpen van de definitie van beroep aan huis.  

Nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen voor inspraak is het opnieuw vier weken ter inzage 

gelegd: zienswijzen konden worden ingediend. Deze mogelijkheid is op 2 juni 2005 bekend gemaakt in de 

Stadsomroeper en de Nederlandse Staatscourant. Er zijn slechts twee zienswijzen ingediend. Bij één van de 

zienswijzen blijkt dat degene die de zienswijze heeft ingediend gelijk heeft. De tweede zienswijze is van 

ProRail. De wijk Stadsweiden ligt namelijk nabij het spoor en ProRail mist een risicoanalyse naar het vervoer 

van gevaarlijke stoffen. De gemeente is het hier mee eens en vindt dat een risicoanalyserend onderzoek 

uitgevoerd dient te worden (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006). 

Naast de wijzigingen als gevolg van de inspraak, zienswijzen en de informatieavond is ten opzichte van 

ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de fietsbrug toegevoegd. ‘Het blijkt, dat deze fietsbrug niet 

goed in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit houdt onder meer verband met de grotere hoogte die deze 

fietsbrug naar huidige inzichten zal krijgen. De fietsbrug zal nu duidelijk aangeduid en voorzien van een 

passende maatvoering in het plan worden opgenomen’ (Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 

2006, p.62). Dit besluit heeft gezorgd voor veel vertraging in het proces. Naar aanleiding van de protesten is 

een mediator ingeschakeld om te bemiddelen tussen de gemeente en de tegenstanders van de fietsbrug. De 

opname van de fietsbrug in het bestemmingsplan heeft ertoe geleid dat één bewoner in beroep gegaan is bij 

de Raad van State en dit heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan goedkeuring onthouden werd, waardoor 

de procedure opnieuw doorlopen moest worden. Vele zienswijzen zijn ingediend tegen de fietsbrug. Naar 

aanleiding van de protesten tegen de fietsbrug is een tweede informatieavond gehouden op 10 juli 2008. De 

bewoners hadden echter gevraagd om een inspraakavond, waardoor zij teleurgesteld waren dat het slechts 

een informatieavond was. De gemeente is echter duidelijk geweest over de mate van participatie. Volgens 

het buurtcomité heerst er een grimmige sfeer tijdens deze informatieavond. Dit werd ten eerste veroorzaakt 

doordat het een informatie- en geen inspraakavond was. De tweede oorzaak is dat degenen die de avond 

organiseerden niet de juiste antwoorden gaven. ‘Ik kan mij nog een vraag […] herinneren over natuurbeleving 

en over natuurwaarden ging vragen. En toen kreeg hij van iemand van de gemeente als antwoord: ik heb 

niets met de natuur, ik ben maar een simpele civieltechneut’ (Respondent 15, bijlage 4). Tijdens deze 

informatieavond was weinig ruimte voor discussie, maar bij de mediationbijeenkomsten is juist ruimte voor 

discussie binnen bepaalde kaders. Ook heeft het mediationtraject ervoor gezorgd dat de belangen van de 

actoren achterhaald worden, weliswaar in een zeer laat stadium. Ondanks alle fouten die gemaakt zijn tijdens 

het proces, wordt het verloop van de interactieve bijeenkomsten toch redelijk positief beoordeeld. Dit komt 

door het mediationtraject waardoor de verhouding tussen de gemeente en de bewoners enigszins hersteld is. 

De bewoners zijn ook positief over het mediationtraject, maar staan nog steeds afwachtend tegenover de 

gemeente (figuur 7.4). 
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Figuur 7.4 Hoofdfactor ‘verloop van interactieve bijeenkomsten’ 
 Gemeente Bewoner 

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor discussie. Neutraal Neutraal 

Er is sprake van goede communicatie. Neutraal Neutraal 

Er bestaat gelijkwaardigheid tussen de actoren. Eens  Neutraal  

De belangen van de actoren worden achterhaald.  Eens Neutraal 

Er is vertrouwen tussen de actoren. Neutraal Oneens 

De bijeenkomsten hebben een goede omvang (niet te klein/groot). Eens  Eens 

Tijdens de interactieve bijeenkomst vindt selectie van de ideeën plaats. Eens  Eens 

Het algemeen belang wordt boven de eigen belangen geplaatst. Eens Eens 

De actoren worden het eens over de probleemdefinitie en het beleidsdoel. Niet van toepassing 

Tijdens de interactieve bijeenkomsten ontbreekt het niet aan visie en 
mogelijkheden. 

Neutraal  Eens  

SUCCES OF FALEN? SUCCES MATIG SUCCES 

 

Rolverdeling 

Het bestemmingsplan is in opdracht van de gemeente Harderwijk opgesteld door het adviesbureau 

BügelHajema. De gemeentelijke projectleider heeft echter de verantwoordelijkheid voor dit project. Het 

voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan zijn goedgekeurd en vastgesteld in 2006 door de politiek. De 

belanghebbenden, zoals burgers en maatschappelijke organisaties, hebben de mogelijkheid gekregen een 

inspraakreactie of een zienswijze in te dienen. De raad heeft geen aanwijsbare invloed uitgeoefend op de 

inhoud van het voorontwerp- en het ontwerpbestemmingsplan. De tegenstanders van de fietsbrug hebben 

echter de politiek gemobiliseerd, waardoor de raad vragen ging stellen over de fietsbrug (Respondent 15, 

bijlage 4). Naar aanleiding van de gevoeligheid van het onderwerp is toen besloten een mediator in te 

schakelen. De fietsbrug is een gevoelig onderwerp omdat in Harderwijk ook een andere fietsbrug aanwezig is 

waarover de gemeente en de bewoners niet tevreden zijn. De gemeente wilde voorkomen dat deze fout nog 

een keer gemaakt zou worden.  

Gedurende de periode tot het bestemmingsplan was sprake van vertrouwen tussen de actoren. Het 

toevoegen van de fietsbrug aan het bestemmingsplan leidde tot een afname van dit vertrouwen van de 

burger in de gemeente. De politiek heeft een rol gespeeld in het proces. Doordat het buurtcomité bewust de 

media opzocht om hun onvrede te laten zien over de fietsbrug ging de gemeenteraad vragen stellen. 

Uiteindelijk heeft de burgemeester het buurtcomité benaderd voor het mediationtraject. Het buurtcomité geeft 

echter aan dat de informatieavond in 2008 werd gegeven door de verkeerde ambtenaar, namelijk degene die 

zich bezig hield met de uitvoering. Er was behoefte aan iemand die kon beargumenteren waarom de fietsbrug 

er moest komen (Respondent 15, bijlage 4). Dit geeft aan dat de kennis van de ambtenaren beter benut had 

kunnen worden. Daarnaast zijn beide partijen zich ervan bewust dat er een bepaald machtsverschil is, omdat 

de gemeente degene is die uiteindelijk beslist (Respondent 1 en 15, bijlage 4). Het is verstandiger om een 

ambtenaar die betrokken is bij de planvorming de informatieavond te leiden, dat een ambtenaar die betrokken 

is bij de planuitvoering.  

In de gemeente Harderwijk zijn de projectleider en de procesbegeleider één en dezelfde persoon. Het is 

echter niet eenvoudig een oordeel te vormen over de projectleider. Deze geeft toe dat het niet goed is 

geweest de fietsbrug aan het bestemmingsplan toe te voegen zonder daar duidelijk over te communiceren 

met de bewoners. De projectleider heeft echter inhoudelijk voldoende kennis en richt zich niet alleen maar op 

het proces. Volgens de bewoners heeft de projectleider teveel invloed op de uitkomsten omdat hij in hun 

ogen de fietsbrug zonder reden heeft toegevoegd aan het bestemmingsplan (Respondent 15, bijlage 4). De 

projectleider beslist echter niet alleen over het bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan nog 

goedgekeurd en vastgesteld moet worden door de politiek (Respondent 1, bijlage 4). 

Indien het mediationtraject niet gestart was, waren de waarderingen negatiever geweest. Toen de 

gemeente de kapvergunningen verleend had en het grondlichaam had geplaatst was de communicatie van 

de gemeente zeer slecht. Volgens de bewoners werd niet of nauwelijks gereageerd op vragen van de 

bewoners (Respondent 15, bijlage 4). Als deze houding was volgehouden had de gemeente weinig tot geen 

macht afgestaan. Door het mediationtraject te starten heeft de gemeente macht afgestaan aan de bewoners 

en zich kwetsbaar opgesteld. Dat de gemeente positiever is over de rolverdeling is logisch omdat zij immers 

oordeelt over haar eigen handelen. Voor de bewoners moet de gemeente haar goede houding nog bewijzen 

(figuur 7.5). 
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Figuur 7.5 Hoofdfactor ‘rolverdeling’ 

 Gemeente Bewoner 

Er is vertrouwen tussen de participanten. Neutraal Oneens 

De procesbegeleider heeft niet te veel invloed op de uitkomsten. Eens Oneens 

De procesbegeleider heeft niet inhoudelijk te weinig kennis. Eens Eens 

De procesbegeleider richt zich niet te veel op het proces.  Eens Eens 

De procesbegeleider functioneert goed. Neutraal Neutraal 

De raadsleden en de ambtenaren hebben geen geringe inbreng.  Eens Eens 

De kennis van de ambtenaren wordt voldoende benut. Eens Neutraal 

Het gemeentebestuur heeft niet te veel invloed op de uitkomsten 
van het interactieve traject. 

Eens Eens 

De overheid stond even veel macht af dan de bedoeling was. Eens Neutraal 

Tussen de participanten bestaat geen verschil in macht. Neutraal Neutraal 

SUCCES OF FALEN? SUCCES MATIG SUCCES 

 

Resultaat 

Voor de actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden is in 2004 een informatieavond gehouden. De 

opmerkingen die op deze avond zijn gemaakt zijn genoteerd maar in het bestemmingsplan wordt niet 

duidelijk aangegeven welke van de opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van het plan (Gemeente 

Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2006). De projectleider geeft aan dat ‘zeker met twee opmerkingen wel 

wat gedaan is’ en dat aangegeven had moeten worden welke van de opmerkingen hebben geleid tot 

aanpassing van het plan (Respondent 1, bijlage 4). De belanghebbenden die een opmerking hebben 

gegeven over het voorontwerpbestemmingsplan zijn door de projectleider telefonisch benaderd (Respondent 

1, bijlage 4).  

Na de informatieavond konden inspraakreacties ingediend worden. Vier van de vijf inspraakreacties zijn 

gehonoreerd waardoor deze inspraakreacties doorgewerkt hebben in het formele besluit. De bewoners zijn 

minder positief over de tweede informatieavond in 2008. Tijdens deze avond was de sfeer grimmig en was 

het niet mogelijk inspraakreacties te geven. Door de gemeente is aangegeven dat tijdens deze 

informatieavond de plannen omtrent de fietsbrug gepresenteerd werden en dat grote inhoudelijke 

veranderingen niet meer mogelijk waren. Ook werd niet altijd serieus geantwoord op de vragen van de 

bewoners (Respondent 16, bijlage 4).  

De bewoners geven aan dat zij tevreden zijn over de resultaten van het mediationtraject. Zo is het tracé 

van de fietsbrug aangepast, waardoor de natuur bespaard blijft. Het buurtcomité zegt: ‘En ja wij hebben het 

gevoel dat dat de gemeente er echt nu alles aan gedaan heeft en ons gehoord heeft en dat er nu een goed 

alternatief ligt’ (Respondent 15, bijlage 4). Volgens de bewoners hebben deze aanpassingen geleid tot een 

vergroting van de kwaliteit van de plannen en het mediationtraject heeft bijgedragen aan de oplossing van het 

probleem. Daarnaast hebben de bewoners er vertrouwen in dat ook gehandeld wordt volgens de uitkomsten 

van het mediationtraject. Zonder de mediationbijeenkomsten was het probleem nooit opgelost. De 

burgemeester kwam met het initiatief tot mediation waardoor er bestuurlijk draagvlak is voor de interactieve 

aanpak (figuur 7.6). 

 

Figuur 7.6 Hoofdfactor ‘resultaat’ 
 Gemeente Bewoner 

Er is sprake van een vergroting van de inhoudelijke kwaliteit. Neutraal Eens  

De interactieve aanpak heeft bijgedragen aan de oplossing van het probleem.  Eens Eens  

Interactief beleid is toegepast bij het juiste probleem.  Eens Eens 

De ideeën van de interactieve bijeenkomsten hebben doorgewerkt in het formele 
besluit. 

Eens Neutraal 

Er zijn geen grijze oplossingen ontstaan. Eens Eens 

Er is bestuurlijk draagvlak voor de interactieve aanpak. Eens Eens 

Er is een goede inhoudelijke doorwerking. Eens Eens 

Formele besluiten vinden niet achter gesloten deuren plaats. Eens Neutraal 

De ideeën uit de interactieve bijeenkomsten zijn terug te vinden in het 
collegestandpunt. 

Eens Eens  

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES 

 

Proces 

Het proces is tot het bestemmingsplan Stadsweiden soepel doorlopen. De inspraakreacties en de zienswijzen 

op respectievelijk het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan leiden niet tot grote veranderingen in het 

bestemmingsplan. Door het protest tegen de fietsbrug in het bestemmingsplan is het proces echter vertraagd. 

Indien geen beroep gemaakt was tegen de fietsbrug, was de procedurefout door de Raad van State niet 

ontdekt en was geen goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan.  
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In 2004 is de eerste interactieve bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond stond echter het geven 

van informatie centraal waardoor de mate van interactiviteit laag is. Bovendien was het 

voorontwerpbestemmingsplan al volledig opgesteld waardoor het proces niet vanaf het begin interactief is 

aangepakt. Het proces is echter interactief afgesloten. Het protest tegen de fietsbrug heeft een 

informatieavond en vele bijeenkomsten met de mediator tot gevolg gehad. De gemeente heeft gedurende het 

proces niet duidelijk voor ogen hoe interactief beleid eruitziet (figuur 7.7). 

 

Figuur 7.7 Hoofdfactor ‘proces’ 
 Gemeente Bewoner 

Het proces was interactief vanaf het begin. Oneens Oneens 

Interactief beleid is niet gebruikt om slechts de doelen van de 
overheid te bereiken. 

Eens Neutraal 

Het proces was interactief tot het einde. Eens Eens 

Het belang van macht wordt erkend. Eens Eens 

Het interactieve proces is beheersbaar. Neutraal Neutraal 

Duidelijk voor ogen is hoe succesvol interactief beleid er uit ziet.  Oneens Neutraal 

SUCCES OF FALEN? MATIG SUCCES MATIG SUCCES 

 

§ 7.4 Conclusie  

Het proces is tot en met het ontwerpbestemmingsplan soepel doorlopen. Over de interactieve aanpak van de 

actualisering van het bestemmingsplan is niet bewust nagedacht. De keus om de fietsbrug toe te voegen aan 

het bestemmingsplan is achteraf geen juiste keuze. Dit wordt onder andere erkend door de projectleider, 

waardoor deze fout niet opnieuw gemaakt zal worden. De gemeente heeft de tegenstanders van de fietsbrug 

benaderd voor een mediationtraject waardoor de gemeente zich kwetsbaar opstelt. Ondanks de fouten die 

zijn gemaakt in dit proces is het oordeel toch redelijk positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

tevredenheid over het mediationtraject (figuur 7.8). 

 

Figuur 7.8 Overzicht hoofdfactoren en mate van succes 

 Gemeente Bewoner 

Actoren Matig succes Matig falen 

Houding gemeente tegen over participanten Matig succes Matig falen 

Verloop interactieve bijeenkomsten Succes Matig succes 

Rolverdeling Succes Matig succes 

Resultaat Succes Succes  

Proces Matig succes Matig succes 

TOTAAL SUCCES MATIG SUCCES 

 

De standpunten van de gemeente en de bewoners zijn te verklaren. Het buurtcomité wordt voorgezeten door 

vier actieve bewoners van Stadsweiden. Deze vier vertegenwoordigers hebben allen echter geen direct 

belang bij de aanleg van de fietsbrug. Bovendien is één van de vertegenwoordigers langere tijd werkzaam 

geweest bij meerdere gemeenten waardoor zij inzicht heeft in de processen in de ruimtelijke ordening. 

Opmerkelijk is dat het buurtcomité aangeeft niet tegen de fietsbrug te zijn, maar dat zij voornamelijk gedreven 

wordt door de onvrede over de communicatie van de gemeente. Door het toevoegen van de fietsbrug aan het 

bestemmingsplan, het beginnen met de aanleg van het grondlichaam en de kap van de bomen en de slechte 

communicatie van de gemeente naar de bewoners is het vertrouwen geschaad. De oorzaak van alle 

negatieve waarderingen van de stellingen komt met name voort uit twee subfactoren: geen goede 

communicatie en het gebrek aan vertrouwen. De hoop is dat door dit mediationtraject het vertrouwen in de 

gemeente is hersteld. De gemeente beseft echter dat fouten zijn gemaakt tijdens het proces en dit verklaart 

ook de niet positieve waarderingen van de stellingen. Het besef dat er fouten zijn gemaakt laat de gemeente 

zien door mediation aan te bieden. Het uitvoeren van een actoranalyse, het geven van inspraak op het 

bestemmingsplan inclusief de fietsbrug en betere communicatie hadden wellicht de problemen voorkomen. 

Het buurtcomité geeft aan tevreden te zijn over de uitkomsten van het mediationtraject en zegt haar handen 

er nu van af te trekken. Ook geeft het buurtcomité aan dat enkele bewoners die direct uitkijken op de 

fietsbrug niet tevreden zijn met de uitkomsten van het mediationtraject. Het kan dus zo zijn dat deze 

bewoners alsnog gaan procederen tegen het bestemmingsplan Stadsweiden, waardoor het mediationtraject 

heeft geleid tot meer vertrouwen tussen de gemeente en de niet direct belanghebbenden. De vraag is wat de 

meerwaarde hiervan is. Het mediationtraject heeft geleid tot vertraging in het proces en tot een duurder plan 

met het risico dat de direct belanghebbenden alsnog gaan procederen tegen de fietsbrug. Wellicht had het 

mediationtraject gevoerd moeten worden met de direct belanghebbenden en niet met het buurtcomité.  
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HOOFDSTUK 8.  Analyse herinrichtingsproject: Novus  

 

§ 8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een herinrichtingsproject in de gemeente Harderwijk geanalyseerd aan de hand van het 

opgestelde evaluatiemodel. Het herinrichtingsproject Novus is gelegen op de locatie van het voormalige 

politiebureau. Gekozen is voor dit project omdat het een duidelijk afgebakend gebied is en het proces recent 

is afgerond. Hierdoor bestaat er bij de betrokkenen nog een duidelijk beeld van hoe het proces is verlopen. 

Bovendien is dit project gekozen door de rol van de projectontwikkelaar die bij dit project de initiatiefnemer is. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de inhoud van het project beschreven. Daarna vindt de analyse plaats aan de 

hand van het evaluatiemodel dat in hoofdstuk zes is opgesteld.  

 

§ 8.2 Beschrijving project 

Het project Novus is een herinrichtingsproject. Aanleiding tot het project is de verhuizing van het politiebureau 

naar een andere locatie in de stad Harderwijk. De grond van de nieuwe locatie was in handen van de 

projectontwikkelaar Bimo Bouw (Respondent 8, bijlage 4). Het politiebureau gelegen aan de Alberdingk 

Thijmlaan voldeed niet meer aan de eisen en de locatie bood niet voldoende mogelijkheden om een nieuw 

politiebureau te ontwikkelen op dezelfde locatie (figuur 8.1). Door de verplaatsing van het politiebureau kwam 

de locatie aan de Alberdingk Thijmlaan vrij en ‘gelet op de aard en de schaal van de omliggende bebouwde 

omgeving leent de locatie zich het best voor een herinrichting ten behoeve van wonen’ (Gemeente Harderwijk 

& BügelHajema, 2008d, p.3). Het toenmalige bestemmingsplan stond het bouwen van woningen echter niet 

toe en daarom was een herziening van het bestemmingsplan nodig. Besloten wordt alleen dit deel van het 

bestemmingsplan te wijzigen. Later is gewerkt met een artikel 19 lid 2 procedure WRO. Het nieuwe 

bestemmingsplan is echter nooit ontwikkeld waardoor de juiste bestemming niet op de grond ligt. Er is echter 

een ruimtelijke onderbouwing opgesteld die dient als beargumentatie voor de artikel 19 procedure. Deze 

ruimtelijke onderbouwing is opgesteld door adviesbureau BügelHajema (Respondent 7, bijlage 4).  

 

Figuur 8.1 Voormalig politiebureau aan de Alberdingk Thijmlaan 

 
Bron: Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2008d, p.3 

 

Het plangebied Novus ligt op de hoek van de Alberdingk Thijmlaan en de Verkeersweg op de locatie van het 

voormalige politiebureau en ligt in de wijk Stadsdennen (figuur 8.2). Het gebied wordt omgeven door 

woningbouw. Zo bestaat de woningbouw ten westen en ten zuiden van het gebied uit grond gebonden 

woningen uit de jaren zeventig en aan de oostzijde van het gebied staan flats uit de jaren zestig. Het gebouw 

van het voormalige politiebureau ‘ligt op een “groen tapijt” dat wordt versterkt doordat een deel van het 

gebouw is opgetild en op palen staat’. Het bestemmingsplan Stadsdennen is van toepassing en dateert uit 

1974. Hierin is opgenomen dat de locatie van het politiebureau bestemd is voor bijzondere doeleinden zoals 

kerken en scholen. Bij het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing is rekening gehouden met overig beleid 
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van de gemeente en de andere overheidslagen, zoals de Woonvisie Harderwijk 2010 en het Streekplan 

Gelderland 2005. Hieruit wordt geconcludeerd dat ‘een invulling van de huidige locatie van het politiebureau 

met woningbouw past binnen het locale en provinciale beleid’ (Gemeente Harderwijk, 2008d, p.8). 

 

Figuur 8.2 Ligging Novus in de stad Harderwijk 

 
 

In het plangebied wordt een twintigtal woningen gebouwd. Langs de Verkeersweg worden acht rijwoningen 

en achttien zorgappartementen gerealiseerd. De overige woningen zijn zes twee-onder-één kapwoningen en 

twee hoekwoningen. Uitgezonderd de achttien zorgappartementen zijn het allemaal koopwoningen (figuur 

8.3). 

 

Figuur 8.3 Definitief ontwerp Novus 

 
* blauw: appartementen; paars: vrijstaand; oranje: 2 onder 1 kap; rood: rijwoning; grijs: parkeren 

Bron: Gemeente Harderwijk & BügelHajema Adviseurs, 2008, p.12 

 

De nieuwe wijk wordt niet rechtstreeks ontsloten op de Verkeersweg maar vanaf de P.C. Boutenslaan of de 

Hélène Swarthstraat. In het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de hoofdgroenstructuur. 

Het uitgangspunt is dat de bomenrij aan de Verkeersweg en de iep en de abeel aan de Alberdingk Thijmlaan 

behouden blijven (Gemeente Harderwijk, 2008d, pp.12-24).  
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Bijzonder aan het Novus project is dat het op particulier initiatief ontwikkeld wordt waardoor de 

ontwikkeling van Novus geen negatieve financiële gevolgen heeft voor de gemeente. Toch is gemeente 

betrokken bij de totstandkoming van het project. Zo is bijvoorbeeld de inspraakverordening van kracht en 

moet een normale bestemmingsplanprocedure of artikel 19.2 procedure doorlopen worden. De tijdelijk 

gemeentelijk projectleider omschrijft het als volgt: ‘Eigenlijk is gezegd van jongens los het maar op, kom maar 

met het plan, als je ons nodig hebt trek je maar aan de bel, het is jullie project en jullie trekken het’ en ‘Bimo 

initieert en de gemeente faciliteert’ (Respondent 7, bijlage 4).  

 

§ 8.3 Analyse herinrichtingsproject Novus 

In deze paragraaf wordt het project geanalyseerd aan de hand van het evaluatiemodel. De scores worden 

toegekend aan de hand van de interviews met de kernactoren. De gemeente heeft vooraf geen 

beleidsdoelstellingen opgesteld waardoor ook de beleidsdoelstelling beleid interactief te ontwikkelen 

ontbreekt. De projectleider geeft aan het project te kleinschalig te vinden voor een interactieve aanpak. 

Ondanks het ontbreken van deze doelstelling zijn meerdere informatieavonden georganiseerd om de plannen 

te bespreken met de omwonenden. Hierdoor is het evaluatiemodel van toepassing op dit 

herinrichtingsproject. Het komt voor dat één aspect van het project meerdere keren genoemd wordt, omdat 

bijvoorbeeld de factoren beïnvloed worden door dezelfde aspecten. De analyse vindt plaats aan de hand van 

de zes hoofdfactoren.  

 

Actoren 

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan drie typen kernactoren. De kernactor van de gemeente is de 

projectleider van het herinrichtingsproject Novus (Respondent 7, bijlage 4). Het project heeft gedurende de 

voortgang maar liefst vier projectleiders gekend. De huidig projectleider geeft aan dat hij desondanks een 

goed overzicht heeft van het hele proces, omdat hij tijdens de gehele looptijd van het project werkzaam is 

geweest bij de gemeente Harderwijk. De overige projectleiders werken niet meer bij de gemeente Harderwijk. 

De projectontwikkelaar is Bimo Bouw. De commercieel manager is geselecteerd als respondent omdat hij in 

de beginfase van het proces actief betrokken is geweest (Respondent 8, bijlage 4). Ook is gesproken met de 

projectmanager van het herinrichtingsproject omdat hij degene is die de taken heeft overgenomen van de 

commercieel manager (Respondent 9, bijlage 4). Aangezien er nauwelijks inspraakreacties en bezwaren zijn 

geweest tegen dit plan is gesproken met een omwonende die de informatieavonden heeft bezocht. Volgens 

de commercieel manager heeft deze bewoner ‘het ook een beetje getrokken voor de buren’ (Respondent 8, 

bijlage 4).  

Uit de projectverkenning die opgesteld is voordat het project gestart werd, is niet af te leiden dat een 

bewuste netwerk- of actoranalyse is uitgevoerd (Gemeente Harderwijk, 2004). Gedurende het proces blijkt 

echter niet dat een actor of belang over het hoofd gezien is, waardoor de gemeente geen nadelen ondervindt 

van het ontbreken van deze analyse. Daarnaast is geen sprake geweest van selectieve participatie. Tijdens 

de informatieavonden van het project waren bijna alle omwonenden aanwezig (Respondent 10, bijlage 4). 

Gedurende het proces is vertrouwen geweest tussen de participanten. De bewoner heeft dankzij de goede 

communicatie en informatie vertrouwen in de gemeente en de projectontwikkelaar. Zo zegt hij: ‘Ik zou niets 

weten wat ze beter zouden kunnen doen. Heel perfect, heel professioneel en ik heb de indruk dat alles wat er 

gezegd is heel serieus is genomen. Het is niet dwingend opgelegd van jongens wat loop je te zeiken, want dit 

gaan we doen. Er is gewoon serieus naar iedereen geluisterd, helemaal goed’ (Respondent 10, bijlage 4). 

Ook de samenwerking tussen de gemeenten en de projectontwikkelaar verloopt goed. Het project heeft 

echter een relatief lange startperiode gehad vanwege verschillende redenen. Eén van de redenen was dat dit 

project gezien de overige projecten zoals Waterfront geen prioriteit kende bij de gemeente. Toen de 

projectontwikkelaar aangaf dat het te lang ging duren, heeft de gemeente actie ondernomen en het opstellen 

van de ruimtelijke onderbouwing uitbesteed aan BügelHajema Adviseurs (Respondent 7, bijlage 4). De 

projectontwikkelaar vindt dit een goede beslissing. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn afhankelijk 

van elkaar. Voordat de projectontwikkelaar kan gaan bouwen moet de bestemming bijzondere doeleinden 

vervangen worden door woondoeleinden. De commercieel manager zegt: ‘Wij willen iets en daar hebben we 

de medewerking van de gemeente in nodig en één van de medewerkingen van de gemeente is dat de 

ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld. Je kunt niet zonder de gemeente zo’n ontwikkeling doen 

(Respondent 8, bijlage 4). De bewoner gaf aan niet zozeer een grote wederzijdse afhankelijkheid te voelen 

(Respondent 10, bijlage 4) (figuur 8.4). 
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Figuur 8.4 Hoofdfactor ‘actoren’ 
 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen de actoren. Eens Neutraal Eens 

Er zijn diverse actoren aanwezig, waardoor meerdere hulpmiddelen. Niet van toepassing 

Er is vertrouwen tussen de participanten Eens Eens Eens 

Een netwerk- en actoranalyse is uitgevoerd. Oneens Oneens Oneens 

Lokale en regionale actoren hebben geen interesse en nationale projecten en 
vice versa 

Niet van toepassing 

Er is geen sprake van selectieve participatie. Eens Eens Eens 

SUCCES OF FALEN? SUCCES MATIG 
SUCCES 

SUCCES 

 

Houding gemeente tegenover participanten 

In 2004 is besloten dat een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld moest worden. Dit 

voorontwerpbestemmingsplan is niet opgesteld door de gemeente maar door het adviesbureau 

BügelHajema. Het plan heeft vier weken terinzage gelegen en slechts één inspraakreactie is ingediend. 

Doordat deze inspraakreactie te laat is ingediend, is deze ongegrond verklaard door de toenmalige 

projectleider (Gemeente Harderwijk, 2005, p.2) De huidige projectleider zegt hierover dat destijds soepeler 

met de te late inspraakreactie omgegaan had moeten worden, maar dat tijdens de informatieavond ook 

gebleken is wat het bezwaar van de desbetreffende inspreker was en dat wel wat met dit bezwaar gedaan is. 

De projectontwikkelaar en de gemeente geven aan dat deze inspreker later in het proces niet meer actief is 

teruggekomen. Hieruit kan afgeleid worden dat de inspreker uiteindelijk tevreden is met de invulling van het 

project.  

In de projectverkenning is opgenomen dat een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld wordt en dat het 

waarschijnlijk is dat gewerkt gaat worden met een artikel 19 lid 2 procedure. Dit betekent dat een 

bouwvergunning al verleend kan worden op basis van het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan. Dit staat 

als volgt in de projectverkenning omschreven: ‘Versnelling van de procedure is niet mogelijk. Opties voor een 

kortere doorlooptijd moeten dus buiten het bestemmingsplanproces om worden gevonden. Andere 

mogelijkheden dan de toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn dan niet 

voorhanden’ (Gemeente Harderwijk, 2004, p.9). Gekozen wordt voor artikel 19 lid 2 aangezien het geldende 

bestemmingsplan ouder dan tien jaar is. De keuze voor een artikel 19 procedure wordt gedragen door de 

projectontwikkelaar en de gemeente (Respondent 7, 8 en 9, bijlage 4). Het ontwerpbestemmingsplan Locatie 

Politiebureau is uiteindelijk niet verder in procedure gebracht omdat het verouderd was. Bovendien heeft de 

gemeente besloten de wijziging van de bestemming op te nemen in de actualisering van het 

bestemmingsplan Stadsdennen. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat voor dit gebied nog een 

uitwerkingsplan ontwikkeld moest worden. Maar ‘het uitwerkingsplan is nooit gemaakt denk ik, omdat de 

artikel 19 procedure doorlopen is. Feitelijk zou je het toch moeten uitwerken om te zorgen dat de goede 

bestemming op die grond komt te liggen. […] Dat is misschien wel één van de redenen dat die artikel 19 

procedure afgeschaft is, die is zo vaak gebruikt dat er allerlei witte plekken op de kaart kwamen waar eigenlijk 

niet een goed bestemmingsplan gold’ (Respondent 7, bijlage 4).  

Daarnaast is in de projectverkenning rekening gehouden met inspraak: ‘Als alles meezit kan in januari 

2005 een eerste inspraakbijeenkomst gehouden worden (op locatie) om een indruk te krijgen van eventuele 

bezwaren’ (Gemeente Harderwijk, 2004, p.3). Uiteindelijk is besloten een informatiebijeenkomst te houden in 

maart 2005. De informatieavond is een initiatief van de gemeente. Alle omwonenden zijn middels een bericht 

op de gemeentepagina uitgenodigd voor deze avond. De kern van de boodschap van de avond is dat het 

politiebureau zou verdwijnen en dat er woningen gebouwd worden. Ook is ingegaan op een aantal 

stedenbouwkundige randvoorwaarden. De projectontwikkelaar moest echter nog invulling aan het gebied 

geven. Na deze informatieavond in 2005 is in 2008 nog een informatieavond gehouden. Inmiddels was het 

politiebureau verhuisd en waren de exacte plannen van het bouwplan bekend. De informatieavond wordt 

gehouden voordat de bouwvergunning verleend wordt, waardoor het voor belanghebbenden mogelijk is 

bezwaar te maken tegen de bouwvergunning. De bewoner is zeer tevreden over de informatieavonden die 

zijn gehouden. Zo is vooraf duidelijk aangegeven dat het een informatieavond is, voelen de bewoners zich 

serieus genomen, staan de gemeente en de projectontwikkelaar open voor nieuwe ideeën en wordt door de 

projectleider aangegeven wat het procesverloop zal zijn (Respondent 10, bijlage 4). De projectleider geeft 

aan dat de informatieavond voorspoedig verlopen. De voornaamste reden is dat er ‘geen bedreigend 

plannetje kwam’ (Respondent 7, bijlage 4). De bewoner omschrijft de informatieavonden als volgt: ‘Goed 

opgezet en je kon je zegje doen. Er is toelichting gegeven vanuit de Bimo en de gemeente heeft daar het één 
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en ander op toegevoegd vanuit de stedenbouw. En ja die ontwikkelingen zijn ons gepresenteerd en we 

hebben daar ook over gesproken’ (Respondent 10, bijlage 4). Ook de projectleider zegt: ‘op de 

informatieavond is wel duidelijk gecommuniceerd hoe het eruit komt te zien’ (Respondent 7, bijlage 4). Via 

een brief vanuit de gemeente zijn de bewoners uitgenodigd voor deze avond. Naar aanleiding van 

opmerkingen op deze avond is nog een aantal zaken aangepast. Met name is geïnvesteerd in het behoud 

van het groen. De gemeente heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de bomen. Er zijn zoveel mogelijk 

bomen behouden en één boom is zelfs verplaatst om het groene karakter van de omgeving te behouden 

(Respondent 9, bijlage 4). Ook de gemeente is tevreden over deze informatieavond (Respondent 7, bijlage 

4). Nadat de informatieavond is gehouden is de bouwvergunning afgegeven. Een aantal bewoners heeft hier 

bezwaar tegen gemaakt. Deze gingen voornamelijk over het openbaar groen. De projectontwikkelaar is ‘echt 

één op één met bewoners gaan praten, bij mensen thuis geweest om te kijken of we iets kunnen vinden, een 

formule, waar ze wel mee uit de voeten kunnen. En uiteindelijk hebben we allemaal een beetje water bij de 

wijn moeten doen, maar is het wel naar beiden tevredenheid’ (Respondent 9, bijlage 4). Ook de 

projectontwikkelaar zelf is zeer tevreden over de communicatie: ‘Wij hebben om de snelheid er in te houden 

zelf contact gehouden met de omwonenden. […] Niemand heeft er wat aan als ze voor je plan gaan liggen’ 

(Respondent 9, bijlage 4). Bovendien geeft de bewoner aan dat hij vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn 

geweest de bezwaren tegen het plan kenbaar te maken waardoor hij niet is voor een meer interactieve 

aanpak (Respondent 10, bijlage 4). De kernactoren zijn zeer positief over de hoofdfactor ‘houding van de 

gemeente tegenover participanten. Dit is met name te verklaren door de goede communicatie tijdens het 

proces tussen de kernactoren (figuur 8.5). 

 

Figuur 8.5 Hoofdfactor ‘houding gemeente tegenover participanten’ 

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

De gemeente heeft een open houding. Eens Eens Eens 

De gemeente geeft voldoende beleidsruimte. Eens Eens Eens 

De gemeente houdt zich aan de afspraken. Eens Eens Eens 

De participanten voelen zich serieus genomen. Eens Eens Eens 

Er is goede communicatie tijdens het hele proces. Eens Eens Eens 

De gemeente heeft de juiste randvoorwaarden opgesteld.  Eens Eens Eens 

Er bestaat duidelijkheid over de mate van participatie.  Eens Eens Eens 

Er bestaat duidelijkheid over het eindproduct. Eens Eens Eens 

Er bestaat duidelijkheid over de randvoorwaarden. Eens Eens Eens 

De kunde van de burgers wordt niet onderschat. Eens Eens Eens 

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES SUCCES 

 

Verloop interactieve bijeenkomsten 

Voor dit herinrichtingsproject zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden. Door de gemeente is vooraf en 

tijdens de informatieavonden duidelijk aangegeven dat het om een informatieavond gaat (Respondent 7, 

bijlage 4). Tijdens de informatieavond was ruimte voor het stellen van vragen, maar het doel was niet te 

zorgen voor discussie. De sfeer tijdens de tweede informatie avond ‘was heel geanimeerd’ (Respondent 7, 

bijlage 4). De projectontwikkelaar geeft aan dat ‘de avond druk bezocht was en aanvankelijk was daar een 

afwachtende en een afhoudende sfeer, zo begonnen we wel. Maar dat hebben we doorbroken […] daar 

volgde dus een gesprek en daar zag je de sfeer zienderogen veranderen. Dat was een heel goede sessie. Ik 

denk dat we daar heel veel goodwill hebben gewonnen’ (Respondent 9, bijlage 4). De bewoner is zeer 

positief over de manier van communiceren. De direct aanwonenden zijn per brief uitgenodigd voor de 

informatieavond. Ook is de informatieavond aangekondigd op de gemeentepagina. Bijna alle genodigden 

hebben de avond bezocht. Ook de informatieavond zelf wordt door de bewoner zeer positief beoordeeld. De 

bewoner heeft het idee dat tijdens de avond selectie van ideeën plaatsvindt. Dit gebeurt ook maar ‘de 

discussie gaat niet over mooi of lelijk’ (Respondent 8, bijlage 4). Ondanks dat in de projectverkenning stond 

dat een klankbordgroep opgericht zou worden is deze niet opgericht. Volgens de projectleider heeft dit plan 

een te kleinschalig karakter voor aan klankbordgroep (Respondent 7, bijlage 4). De mate van interactie is niet 

zeer groot in dit project omdat gekozen is slechts met informatieavonden te werken. Naast de 

informatieavonden zijn de bewoners uitgenodigd voor de bijeenkomst voor de sloop van het politiebureau. 

Hierbij waren ook de toekomstige kopers aanwezig. De bewoner waardeert het dat de omwonenden ook 

uitgenodigd zijn. ‘Ik heb wat dat betreft de Bimo heel hoog zitten vanwege hun professionaliteit. We zijn ook 

uitgenodigd bij die eerste starthandeling bij de sloop van het politiebureau. Het gaat niet zozeer om dat 

glaasje wijn en die bitterbal, maar om het gevoel dat je er een beetje bij hoort, want ja het maakt wel deel uit 
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van je leefomgeving. En dat heb ik altijd bijzonder gewaardeerd in de Bimo, ze hadden het net zo goed niet 

hoeven doen. Keurig, correct, heel mooi proces’ (Respondent 10, bijlage 4) (figuur 8.6). 

 

Figuur 8.6 Hoofdfactor ‘verloop interactieve bijeenkomsten’ 

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor discussie. Neutraal Neutraal Eens 

Er is sprake van goede communicatie. Eens Eens Eens 

Er bestaat gelijkwaardigheid tussen de actoren. Eens Eens Eens 

De belangen van de actoren worden achterhaald.  Eens Eens Eens 

Er is vertrouwen tussen de actoren. Eens Eens Eens 

De bijeenkomsten hebben een goede omvang (niet te klein/groot). Eens Eens Eens 

Tijdens de interactieve bijeenkomst vindt selectie van de ideeën plaats. Neutraal Eens Neutraal 

Het algemeen belang wordt boven de eigen belangen geplaatst. Neutraal Neutraal Neutraal 

De actoren worden het eens over de probleemdefinitie en het 
beleidsdoel. 

Niet van toepassing 

Tijdens de interactieve bijeenkomsten ontbreekt het niet aan visie en 
mogelijkheden. 

Neutraal Neutraal Neutraal 

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES SUCCES 

 

Rolverdeling 

Voor dit herinrichtingsproject is niet gekozen voor een verrassende rolverdeling. Aanleiding tot de 

herinrichting is dat het voormalig politiebureau niet goed functioneerde. De projectontwikkelaar was in het 

bezit van de grond waar het politiebureau zich graag wilde vestigen. Toen heeft de projectontwikkelaar 

gezegd: ‘wij willen eigenlijk de ondergrond van het oude politiebureau. Dan gaan wij het zo ruilen dat de 

politie onze ondergrond koopt en wij nemen de oude ondergrond, een soort ruilen. Zo hebben wij die grond 

gekregen en daar hebben wij dit project op ontwikkeld (Respondent 8, bijlage 4). Het initiatief tot ontwikkeling 

van het herinrichtingsproject Novus ligt hierdoor bij de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar kan niet 

alleen dit project ontwikkelen en heeft de hulp van de gemeente nodig voor onder andere wijziging van de 

bestemming. De gemeente had niet voldoende capaciteit zelf te zorgen voor wijziging van het 

bestemmingsplan en heeft hiervoor het adviesbureau BügelHajema ingeschakeld. Dit bureau heeft het 

(voor)ontwerpbestemmingsplan opgesteld en later de ruimtelijke onderbouwing (Respondent 7, bijlage 4).  

Gedurende de gehele looptijd van het herinrichtingsproject bestaat er vertrouwen tussen de actoren. 

Tijdens de informatieavond staan de bewoners enigszins afwachtend tegenover de gemeente en de 

projectontwikkelaar, maar tijdens het proces neemt het vertrouwen toe. Alle kernactoren erkennen dat er een 

verschil in macht bestaat. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn immers degenen die het project 

bedacht hebben en zich kunnen voorbereiden op de bezwaren van de bewoners. De bewoners hebben 

echter de mogelijkheid gekregen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Locatie 

Politiebureau te geven; een inspraakreactie te geven, een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken op het 

bestemmingsplan Stadsdennen; bezwaar in te dienen tegen de artikel 19 procedure en de mogelijkheid 

gekregen tijdens de informatieavonden hun belangen kenbaar te maken. De gemeente en de 

projectontwikkelaar zijn, uitgezonderd de inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Locatie 

Politiebureau, serieus met de bezwaren omgegaan.  

De rol van de projectleider is lastig te duiden, omdat het ontwikkelen van het bestemmingsplan en de 

ruimtelijke onderbouwing uitgevoerd is door BügelHajema Adviseurs. De projectleider heeft echter 

aangegeven binnen welke kaders deze plannen ontwikkeld moeten worden en de projectontwikkelaar is 

tevreden met het resultaat (Respondent 7 en 9, bijlage 4). Ook vindt de projectontwikkelaar niet dat de rol van 

de gemeente en de projectleider te groot is geweest. De belangrijke beslissingen, zoals de keuze voor de 

artikel 19 procedure of het woningbouwprogramma, zijn in overleg genomen met de gemeente en 

projectontwikkelaar. Gedurende het proces is de invloed van de projectontwikkelaar aanzienlijk. De vraag is 

of de projectontwikkelaar degene is die met deze bezwaren moet omgaan. De gemeente is er voor het 

algemeen belang en de projectontwikkelaar heeft met name een commercieel belang waardoor afgevraagd 

kan worden in hoeverre de projectontwikkelaar moeite doet voor de burgers als dat kan leiden tot aanpassing 

van het plan (figuur 8.7). 
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Figuur 8.7 Hoofdfactor ‘rolverdeling’  

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

Er is vertrouwen tussen de participanten. Eens Eens Eens 

De procesbegeleider heeft niet te veel invloed op de uitkomsten. Eens Eens Eens 

De procesbegeleider heeft niet inhoudelijk te weinig kennis. Eens Eens Eens 

De procesbegeleider richt zich niet te veel op het proces.  Eens Eens Eens 

De procesbegeleider functioneert goed. Eens Eens Eens 

De raadsleden en de ambtenaren hebben geen geringe inbreng.  Eens Eens Eens 

De kennis van de ambtenaren wordt voldoende benut. Eens Eens Eens 

Het gemeentebestuur heeft niet te veel invloed op de uitkomsten 
van het interactieve traject. 

Eens Eens Eens 

De overheid stond even veel macht af dan de bedoeling was. Eens Eens Eens 

Tussen de participanten bestaat geen verschil in macht. Neutraal Neutraal Oneens 

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES SUCCES 

 

Resultaat 

Hoewel de informatieavonden en de inspraakmomenten niet getuigen van een grote mate van interactiviteit, 

hebben deze instrumenten invloed uitgeoefend op het uiteindelijke plan. Tijdens de informatieavonden werd 

duidelijk dat de omwonenden veel waarde hechten aan het groen in de omgeving. De projectontwikkelaar 

omschrijft dit als volgt: ‘Hier stond een politiebureau en daar omheen was eigenlijk een parkachtige inrichting, 

dat was de tuin van het politiebureau. Dus de mensen die daar woonden hadden het geluk dat dat geen 

verwaarloosde bende was geworden of een parkeerplaats, maar gewoon een tuin was. En die hadden zich 

dat zelf toch eigenlijk een beetje toegeëigend als openbaar groen terwijl het gewoon een tuin is. Dus mensen 

moesten daar wel een aderlating in doen. En dat was ernstig wennen. Ik kan me dat best voorstellen’ 

(Respondent 9, bijlage 4). Door het belang dat aan groen werd gehecht is besloten de groenstrook aan de 

P.C. Boutenslaan te handhaven en een aantal bomen te behouden. De opmerkingen van de bewoners 

hebben dus een goede inhoudelijke doorwerking. Dit heeft voor een vergroting van de inhoudelijke kwaliteit 

gezorgd. Andere bezwaren dan het verdwijnen van het groen zijn niet genoemd. Het enige negatieve aspect 

is dat met de te laat ingediende inspraakreactie officieel niets mee gedaan is. De reactie draaide echter ook 

om het behoud van het groen waardoor impliciet wel rekening gehouden is met deze inspraakreactie. 

Bovendien is deze inspreker later in het proces niet meer teruggekomen. De gemeente had hier echter beter 

mee kunnen omgaan (figuur 8.8). 

 

Figuur 8.8 Hoofdfactor ‘resultaten’ 

 Gemeente Bewoner Projectontwikkelaar 

Er is sprake van een vergroting van de inhoudelijke kwaliteit. Eens Eens Eens 

De interactieve aanpak heeft bijgedragen aan de oplossing van het probleem.  Oneens Neutraal Neutraal 

Interactief beleid is toegepast bij het juiste probleem.  Eens Eens Eens 

De ideeën van de interactieve bijeenkomsten hebben doorgewerkt in het formele 
besluit. 

Eens Eens Eens 

Er zijn geen grijze oplossingen ontstaan. Eens Eens Eens  

Er is bestuurlijk draagvlak voor de interactieve aanpak. Eens Eens Eens  

Er is een goede inhoudelijke doorwerking. Eens Eens Eens 

Formele besluiten vinden niet achter gesloten deuren plaats. Eens Eens Eens 

De ideeën uit de interactieve bijeenkomsten zijn terug te vinden in het 
collegestandpunt.  

Niet van toepassing 

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES SUCCES 

 

Proces 

Het proces kende een moeilijke start. De gemeente had niet de capaciteit om in korte tijd het 

voorontwerpbestemmingsplan voor het herinrichtingsproject op te stellen. Uiteindelijk zijn het 

voorontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan en de ruimtelijke onderbouwing opgesteld door 

BügelHajema. Vervolgens heeft het project weer lange tijd stil gelegen waardoor het 

ontwerpbestemmingsplan verouderd was. Besloten is de wijziging van de bestemming van de grond op te 

nemen in de actualisering van het bestemmingsplan Stadsdennen. In dit bestemmingplan is de grond 

aangewezen als uitwerkingslocatie waardoor later in het proces nog een uitwerkingsplan opgesteld moest 

worden. Deze is echter nooit opgesteld omdat besloten is gebruik te maken van de artikel 19 procedure. 

Juridisch gezien ligt heden ten dage niet de goede bestemming op de grond. Vanaf dat het 

herinrichtingsproject opgenomen werd in het bestemmingsplan Stadsdennen is het proces soepel doorlopen. 

De projectontwikkelaar kon de procedure niet starten voordat de politie een handtekening had gezet voor de 

koop van het nieuwe politiebureau. De projectontwikkelaar geeft aan dat het uiteindelijk ‘nog wel een vrij snel 
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traject geweest is hoor, gezien alle onderzoeken die moeten lopen vanaf het moment dat we met de 

gemeente zeiden we gaan het zo insteken’ (Respondent 9, bijlage 4).  

De eerste informatieavond was aan het begin van het proces. Tijdens deze avond is aangegeven dat het 

politiebureau gaat verhuizen en er woningbouw komt op de locatie. Nadat het concrete bouwplan ontwikkeld 

was, is de tweede informatieavond gehouden waar mensen hun mening konden geven over de plannen. De 

omwonenden die aangaven het niet eens te zijn met de plannen zijn benaderd door de projectontwikkelaar. 

Het proces is echter niet interactief van het begin tot het einde van het proces. De bewoner geeft echter aan 

dat hij niet vroeger betrokken had willen worden bij de totstandkoming van het plan, waardoor voor hem het 

proces interactief was vanaf het begin.  

De gemeente heeft van te voren niet bewust nagedacht of het proces interactief ingericht moest worden. 

De projectontwikkelaar geeft aan hier meer bewust mee bezig te zijn. ‘Mensen zijn steeds mondiger, we 

hebben internet. Je moet ze natuurlijk erbij betrekken. Dat kan niet te vroeg zijn maar je moet ze er wel bij 

betrekken, maar wel op tijd en eigenlijk ook wel een mond geven. Doe je dat niet dan wordt je oppositie zo 

zwaar dan krijg je echt een lange weg te gaan (Respondent 8, bijlage 4). Achteraf gezien had de 

projectontwikkelaar opnieuw gekozen voor grotendeels dezelfde aanpak maar hij had meer tijd willen 

besteden aan de openbare inrichting. ‘Ik geloof dat als ik het over zou mogen doen dat ik zou zeggen […] ik 

ga met de eisen van de gemeente onder mijn arm naar de bewoners toe. En ik zeg ik moet drie 

parkeerplaatsen realiseren en waar moeten we die dan gaan maken. Met een dikke viltstift en dan met de 

bewoners en dat voorkomt wat ik nu achteraf heb gehad, met schetsjes langs de bewoners, bij mensen aan 

de keukentafel gezeten. En dan ja, nee, wachten op hun toestemming, krijg je geen reactie, briefje erachter 

aan sturen van ik heb geen reactie ontvangen dan ga ik er van uit dat u akkoord bent. Dat zou ook in ons 

voordeel zijn om dat op die manier zo te doen’ (Respondent 9, bijlage 4). De projectleider geeft echter aan 

het achteraf niet anders aan te willen pakken, uitgezonderd de niet meegenomen inspraakreactie 

(Respondent 7, bijlage 4). Ook de bewoner geeft aan geen voorstander te zijn van meer interactief beleid 

(Respondent 10, bijlage 4) (figuur 8.9). 

 

Figuur 8.9 Hoofdfactor ‘proces’ 

 Gemeente Bewoner Projectontwikkelaar 

Het proces was interactief vanaf het begin. Neutraal Eens Neutraal 

Interactief beleid is niet gebruikt om slechts de doelen van de 
overheid te bereiken. 

Oneens Oneens Oneens 

Het proces was interactief tot het einde. Oneens Neutraal Neutraal 

Het belang van macht wordt erkend. Eens Eens Eens 

Het interactieve proces is beheersbaar. Eens Eens Eens 

Duidelijk voor ogen is hoe succesvol interactief beleid er uit ziet.  Oneens Oneens Neutraal 

SUCCES OF FALEN? MATIG FALEN MATIG SUCCES MATIG SUCCES 

 

§ 8.4 Conclusie 

Uit de analyse blijkt dat de respondenten zeer positief zijn over de aanpak van het herinrichtingsproject 

Novus en dat de drie kernactoren nauwelijks van mening verschillen. Met name de bewoner geeft gedurende 

het hele interview aan dat hij zeer positief is over de aanpak van Novus. Ook de projectontwikkelaar en de 

gemeente zijn zeer positief over hun eigen handelen. De zes factoren worden positief beoordeeld en zijn bij 

dit project de succesfactoren van interactief beleid (figuur 8.10). 

  

Figuur 8.10 Overzicht hoofdfactoren en mate van succes 
 Gemeente Bewoner Projectontwikkelaar 

Actoren Succes Matig succes Succes 

Houding gemeente tegen over participanten Succes Succes Succes 

Verloop interactieve bijeenkomsten Succes Succes Succes 
Rolverdeling Succes Succes Succes 
Resultaat Succes Succes Succes 
Proces Matig falen Matig succes Matig succes 

TOTAAL SUCCES SUCCES SUCCES 

 

Hoewel de beoordeling van het hele proces door de respondenten als positief is ervaren, is het 

herinrichtingsproject Novus niet interactief aangepakt. Hierdoor wordt de hoofdfactor ‘proces’ minder positief 

beoordeeld. De enige interactieve instrumenten zijn de informatieavonden en de inspraak. Deze worden door 

alle respondenten positief beoordeeld. Indien de gemeentelijk projectleider het project opnieuw zou mogen 

uitvoeren zou hij kiezen voor dezelfde aanpak. De projectontwikkelaar zou echter in een vroeger stadium met 
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de omwonenden gaan praten over het openbaar groen, omdat dit tot enige aanpassing van het plan heeft 

gezorgd. De bewoner zou echter niet graag interactiever betrokken willen worden, maar dit geeft wel weer 

zijn tevredenheid over het proces aan. De vraag is hoe dit project wel interactiever aangepakt had kunnen 

worden, omdat het een relatief kleinschalig plan is. 

De standpunten van de respondenten kunnen verklaard worden. Het terrein van Novus heeft als 

bestemming bijzondere doeleinden. Het verdwijnen van het politiebureau had hierdoor een school of een 

opvang voor moeilijk opvoedbare jeugd tot gevolg kunnen hebben. De bewoner geeft aan erg blij te zijn dat 

voor woningbouw is gekozen, omdat het in zijn ogen ‘veel erger’ had gekund. Bovendien houdt de bewoner 

zich momenteel bezig met de herbouw van de visafslag in Harderwijk waarvoor toestemming van de 

gemeente noodzakelijk is. Hierdoor is het waarschijnlijk dat hij zich niet negatief wilde uitlaten over de gang 

zaken tijdens het herinrichtingsproject Novus. Tijdens het interview kwam dit echter niet duidelijk naar voren.  

Als gekeken wordt naar de grond en het aantal woningen kan geconstateerd worden dat veel meer woningen 

geplaatst hadden kunnen worden op deze grond. De projectontwikkelaar, die een lokale projectontwikkelaar 

is, wilde in haar eigen gemeente een plan ontwikkelen met veel groen die het Harderwijkse karakter niet 

aantast. De projectontwikkelaar had meer geld kunnen verdienen met een ander woningbouwprogramma, 

maar koos ervoor dat niet te doen in de eigen gemeente.   

Tot slot is één van de kritiekpunten op dit proces dat de gemeente vooraf geen beleidsdoelstellingen 

heeft opgesteld, waardoor achteraf nooit bepaald kan worden of het beleid de kwaliteit heeft die in eerste 

instantie verwacht werd. Daarnaast is de rol van de projectontwikkelaar in dit proces aanzienlijk. Afgevraagd 

moet worden of de projectontwikkelaar degene moet zijn die met de bewoners in gesprek gaat over de 

bezwaren. De gemeente dient immers het algemeen belang, terwijl de projectontwikkelaar duidelijk een 

commercieel belang heeft. De vraag is in hoeverre de projectontwikkelaar openstaat voor veranderingen. 

Door de bewoner is het niet negatief ervaren dat de projectontwikkelaar het aanspreekpunt was. Voor de 

continuïteit richting de burger is het echter belangrijk de gemeente verantwoordelijk te stellen voor de 

communicatie.  
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HOOFDSTUK 9.  Analyse uitbreidingsproject: Hierden Dorp en Hoge Varen 

 

§ 9.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan een actualiseringsplan en een herinrichtingsproject. 

In dit hoofdstuk staat het uitbreidingsproject Hoge Varen centraal. Dit project is om verschillende redenen 

gekozen. Ten eerste omdat de procedure van dit project bijna is afgerond waardoor de beleidscontext zoals 

geschetst in hoofdstuk vijf van toepassing is op dit project. Ten tweede omdat de overige twee projecten zich 

in de stad Harderwijk afspelen en het dorp Hierden nog niet aan bod is gekomen. Tijdens het schetsen van 

de beleidscontext is aangegeven dat de Hierdense bevolking een andere cultuur heeft dan de bewoners van 

de stad Harderwijk. Om een volledig beeld te geven van de projecten in de gemeente Harderwijk is het 

hierdoor noodzakelijk ook aandacht te besteden aan een project in Hierden.  

In dit hoofdstuk wordt allereerst de inhoud van het project beschreven. Vervolgens vindt op basis van de 

interviews met de kernactoren een analyse plaats van het project en wordt geanalyseerd in welke mate de 

succes- en faalfactoren van interactief beleid een rol spelen bij de implementatie van dit uitbreidingsplan.  

 

§ 9.2 Beschrijving project 

Hoge Varen is een uitbreidingslocatie waar negentig woningen gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan 

Hoge Varen vloeit voort uit het bestemmingsplan Hierden Dorp dat dateert uit 2001. Om deze reden wordt 

eerst ingegaan op het bestemmingsplan Hierden Dorp en wordt daarna ingezoomd op de uitbreidingslocatie 

Hoge Varen. In deze beschrijving wordt slechts de inhoud van het project besproken. Tijdens de analyse 

wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het proces van het project. Bij de analyse van het bestemmingsplan 

Hierden Dorp wordt slechts ingegaan op de aspecten die betrekking hebben op Hoge Varen omdat deze 

alleen relevant zijn voor de analyse van het project Hoge Varen. 

In het bestemmingsplan Hierden Dorp is opgenomen dat gekozen wordt voor uitbreiding omdat twee 

verschillende woningbehoeftemodellen aantonen dat in Hierden extra woningen nodig zijn. Uit het 

minimummodel blijkt dat ‘de komende tien jaar volstaan kan worden met een uitbreiding van circa 40 

woningen’, terwijl uit het maximummodel blijkt dat Hierden tussen de 75 en 80 woningen nodig heeft om in de 

groei te kunnen voorzien. De gemeente kiest voor het maximummodel omdat ‘dit model beter tegemoet komt 

aan de wens om het draagvlak voor de voorzieningen in het dorp te versterken. En tevens biedt het de 

mogelijkheid om rekening te houden met enige opvang van inwoners uit het buitengebied van Hierden’ 

(Gemeente Harderwijk, 2002, pp.25-29). Het doel is niet al deze woningen te realiseren met Hoge Varen 

maar wel een aanzienlijk gedeelte.  

In de voorschriften van het bestemmingsplan Hierden Dorp is opgenomen dat Hoge Varen pas 

ontwikkeld mag worden vanaf het jaar 2005 en dat de helft van de woningen niet voor 2008 gerealiseerd 

moeten worden (Gemeente Harderwijk, 2002, p.37). Deze fasering moet er onder andere voor zorgen dat de 

woningen voornamelijk gehuurd en gekocht worden door bewoners uit Hierden. Door problemen met de 

voormalig projectontwikkelaar is echter nog steeds niet gestart met de bouw (Respondent 2, bijlage 4). De 

huidige projectontwikkelaar verwacht dat pas in 2011 begonnen wordt met de bouw (Respondent 8, bijlage 

4). In het bestemmingsplan Hierden Dorp is opgenomen dat voor de ontwikkeling van het plangebied Hoge 

Varen een uitwerkingsplan moet worden opgesteld (Gemeente Harderwijk, 2002; Respondent 2, bijlage 4).  

Het plangebied Hoge Varen ligt in het zuiden van het dorp Hierden en wordt begrensd door Molenweg, 

Kleine Varenweg en de Hoge Varenweg. Het gebied de Hoge Varen is nu voornamelijk agrarisch 

grondgebied. De belangrijkste uitgangspunten voor Hoge Varen zijn het behouden van de landelijke sfeer en 

het verbinden van de beide dorpshelften. In het gebied Hoge Varen is alleen woningbouw toegestaan en is 

bedrijvigheid verboden (Gemeente Harderwijk, 2002, p.53). In het ontwerpbestemmingsplan is rekening 

gehouden met het beleid van de andere overheidslagen, zoals de Nota Ruimte, het streekplan van de 

provincie Gelderland, het Structuurplan 2020 van Harderwijk en het bestemmingsplan Hierden Dorp (figuur 

9.1 en figuur 9.2). 
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Figuur 9.1 Ligging plangebied 

 
* De rode cirkel is Hierden 

* Zwarte ingekleurde cirkel is Hoge Varen 

 

Figuur 9.2 Sfeerimpressie Hoge Varen 

 
Bron: Gemeente Harderwijk, 2008c, p.11 

 

In het plangebied Hoge Varen zullen ongeveer negentig woningen gerealiseerd worden, waarvan 21% 

sociale huurwoningen zijn, 32% koopwoningen met een waarde van onder de € 240.000, 30% koopwoningen 

met een waarde tussen de € 240.000 tot € 380.000 en 11% koopwoningen met een waarde van boven de     

€380.000 (Gemeente Harderwijk, 2008c). Deze verdeling komt voort uit de woonvisie 2010 (Gemeente 

Harderwijk, 2004). Door de toevoeging van deze negentig woningen wordt een positieve bijdrage geleverd 

aan het draagvlak voor de voorzieningen in het dorp. Om deze reden wordt ook veel belang gehecht aan de 

veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers naar de kern van Hierden. In het noordwesten van het 

plangebied wordt een speciale ontsluiting gerealiseerd voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers. 

Het nieuwe woongebeid de Hoge Varen wordt goed ontsloten. ‘De hoofdontsluiting van de wijk verloopt via 
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een nieuw aan te leggen rotonde bij de kruising van de oude en de nieuwe Zuiderzeestraatweg’. Er is 

gekozen voor een rotonde omdat deze de verkeersveiligheid ten goede komt. In het zuidwesten van het 

plangebied krijgt de Hoge Varen een secundaire ontwikkeling die aansluit op de Hoge Varenweg (Gemeente 

Harderwijk, 2008c, pp.12-14; Respondent 2, bijlage 4). 

Om het landelijke karakter van Hierden te behouden wordt in het plangebied Hoge Varen veel groen 

aangelegd. Bovendien ‘zal het hart van het plan gevormd worden door een brinkachtige ruimte, een groen 

ruimte omzoomd door bomen waar ruimte is voor speelvoorzieningen’ (Gemeente Harderwijk, 2008c, p.13). 

Ook wordt met de type woningen en architectuur rekening gehouden met het landelijke karakter van Hierden. 

Zo worden korte rijen woningen gebouwd vanaf 4 à 6 woningen, welke ‘een verschijningsvorm van één 

boerderijwoning’ hebben. Het plangebied Hoge Varen is ingedeeld in drie deelgebieden die elk getypeerd 

worden door een andere architectuur. Het eerste deelgebied is het gebied dat rechtstreeks aansluit bij de 

Zuiderzeestraatweg. Aangesloten wordt bij de karakteristieken van de woningen die aan de 

Zuiderzeestraatweg staan. Met name de nieuwe vrijstaande woningen passen binnen dit karakter. Het 

tweede deelgebied betreft het gebied aan weerszijden van de Brink. Hier worden aaneengeschakelde 

woningen gebouwd. De woningen in het derde deelgebied verwijzen naar de ‘van oudsher voorkomende 

historische boerderijen’ (Gemeente Harderwijk, 2008c, pp.12-19). 

Het ontwerpbestemmingsplan Hoge Varen heeft medio 2008 ter inzage gelegen. De reden dat nog niet 

begonnen is met de bouw is omdat problemen zijn geweest met de voormalig projectontwikkelaar 

(Respondent 2, bijlage 4).  

 

§ 9.3 Analyse uitbreidingsproject Hierden Dorp en Hoge Varen 

De analyse van de projecten wordt verricht aan de hand van het evaluatiemodel dat in hoofdstuk zes is 

opgesteld. De gemeente Harderwijk had niet de beleidsdoelstelling het bestemmingsplan Hierden Dorp en 

het bestemmingsplan Hoge Varen interactief te ontwikkelen. Er is echter wel een aantal informatieavonden 

georganiseerd en het was mogelijk inspraakreacties in te dienen op de voorontwerpbestemmingsplannen 

Hierden Dorp en Hoge Varen. Deze twee instrumenten kunnen gezien worden als interactief, weliswaar als 

een laag niveau van interactiviteit. Bovendien geeft de projectontwikkelaar aan dat het plan Hoge Varen in 

samenwerking met de gemeente, de projectontwikkelaar en de omwonenden van het project is ontwikkeld 

(Respondent 3, bijlage 4). Dit duidt op een hogere mate van interactiviteit dan de vorige projecten.  

Ondanks het ontbreken van de doelstelling dat het project interactief ontwikkeld moet worden vindt de 

projectleider het project Hierden Dorp geschikt om onderzoek te doen naar de interactiviteit van het project. 

Aan het begin van het interview zegt hij hierover: ‘Eigenlijk vind ik het wel leuk dat je Hierden Dorp hebt 

genomen. Een goed voorbeeld van een inspraakrol waarvan ik en diverse Hierdenaren vinden dat er dus 

eigenlijk door inzet van de bevolking een totaal andere locatie is gekozen dan aanvankelijk de bedoeling was’ 

(Respondent 1, Bijlage 4). Niet alleen de beleidsdoelstelling om het project interactief te ontwikkelen 

ontbreekt. De gemeente heeft geen enkele beleidsdoelstelling opgesteld en is gestart met het ontwikkelen 

van het voorontwerpbestemmingsplan (Respondent 1, bijlage 4).  

De analyse wordt verricht aan de hand van de zes hoofdfactoren. Ook al gaat het om twee 

bestemmingsplannen, er wordt maar één oordeel gevormd. Tijdens de analyse kan het voorkomen dat een 

aantal aspecten van het proces meerdere malen genoemd wordt. Een voorbeeld is de informatieavond. Deze 

is van invloed op de hoofdfactor ‘houding van gemeente tegenover participanten’, maar uiteraard ook op de 

hoofdfactor ‘verloop van de interactieve bijeenkomsten’.  

 

Actoren 

Ook bij dit project worden de drie typen kernactoren geselecteerd. Omdat het gaat om twee 

bestemmingsplannen, te weten Hierden Dorp en Hoge Varen, is het noodzakelijk te spreken met de 

ambtenaren die betrokken zijn bij deze plannen. Voor het bestemmingsplan Hierden Dorp is de projectleider 

van het bestemmingsplan Hierden Dorp geïnterviewd (Respondent 1, bijlage 4). Voor het plan Hoge Varen is 

gekozen voor de betrokken stedenbouwkundige omdat hij degene is die het (voor)ontwerpbestemmingsplan 

heeft opgesteld (Respondent 2, bijlage 4). Ook is een bewoner geïnterviewd. Aan de hand van het 

eindverslag inspraak en de ingediende zienswijzen is bepaald welke bewoner een mening kan geven over 

hoe omgegaan is met zijn inspraakreactie. Bovendien is gezien de inspraakreactie en de zienswijze 

aannemelijk dat ook de informatieavonden zijn bezocht. Daarnaast is deze bewoner betrokken bij de 

belangenvereniging Hierden (Respondent 4, bijlage 4). Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de 
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mening van de bewoners is ook gesproken met de voorzitster van de belangenvereniging Hierden 

(Respondent 5, bijlage 4). Met de bewoner en de belangenvereniging is gesproken over beide 

bestemmingsplannen. Tot slot is gesproken met de voormalige en de huidige projectontwikkelaar. De 

ontwikkeling van het plan Hoge Varen is in samenwerking gedaan met de gemeente, de voormalig 

projectontwikkelaar en de direct betrokken burgers. Ondanks de goede samenwerking tussen de gemeente 

en de projectontwikkelaar bleek echter dat deze projectontwikkelaar het plan niet kon financieren 

(Respondent 3, bijlage 4). Op het moment wordt samengewerkt met Omnia Wonen en Bimo Bouw 

(Respondent 8, bijlage 4). Dit omdat ‘het gewoon te lang duurt en toen zijn we [de gemeente] met de 

volgende partij in zee gegaan’ (Respondent 4, bijlage 4). De projectleiders van Omnia Wonen en Bimo Bouw 

zijn echter niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan, waardoor de vraag is in hoeverre zij 

een beeld kunnen geven van het de totstandkoming van beleid. Toch is er voor gekozen een aantal vragen te 

stellen aan de huidige projectontwikkelaar (Respondent 8, bijlage 4). Daarnaast wordt gesproken met de 

voormalig projectontwikkelaar om een beeld te krijgen van het voortraject (Respondent 3, bijlage 4). Het 

oordeel van de projectontwikkelaar over de stellingen is gebaseerd op het interview met de voormalig 

projectontwikkelaar.  

Bij het bestemmingsplan Hierden Dorp zijn naast de inloopmogelijkheden geen interactieve 

bijeenkomsten gehouden. Voor het bestemmingsplan Hoge Varen is een informatiebijeenkomst gehouden 

waarvoor alle Hierdenaren zijn uitgenodigd. Daarnaast zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de 

gemeente, projectontwikkelaar en de direct omwonenden van Hoge Varen. Tijdens deze bijeenkomsten is 

onder andere het woningbouwprogramma van het plan Hoge Varen interactief tot stand gekomen. Het 

bestemmingsplan Hierden Dorp is niet tot stand gekomen middels een actieve samenwerking tussen 

gemeente en derden waardoor geen sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid. Bij beide 

bestemmingsplannen is geen netwerk- en actoranalyse uitgevoerd waardoor onduidelijk is welke 

belanghebbenden er zijn. Dit veroorzaakt onzekerheid. Het lijkt erop dat geen sprake is geweest van 

selectieve participatie, omdat volgens de stedenbouwkundige de informatieavond over Hoge Varen bezocht 

werd door starters en door de overige Hierdenaren. Daarnaast blijkt dat gedurende het gehele proces sprake 

is geweest van vertrouwen tussen de gemeente en de bewoners. Uit de factor ‘houding van de gemeente 

tegenover de participanten’ blijkt dat de gemeente bij beide bestemmingsplannen serieus omgaat met de 

inspraakreacties en daar veel waarde aan hecht. Hierdoor wordt het vertrouwen tussen de participanten 

versterkt. Ook de totstandkoming van het woningbouwprogramma in samenwerking met de 

projectontwikkelaar, burgers en de gemeente zorgde voor vertrouwen in het proces. De vertraging van het 

project Hoge Varen zorgt er echter voor dat het vertrouwen in de gemeente afneemt. De bewoner van 

Hierden zegt hierover: ‘om eerlijk te zijn heb ik in dat plan [Hoge Varen]  zo weinig vertrouwen dat ik er niet 

meer naar kijk’ (Respondent 4, bijlage 4). De gemeente is zich hier echter van bewust: ‘Sindsdien zijn ze [de 

bewoners] wat sceptischer geworden omdat het zo lang duurt. In die afgelopen twee jaar hebben we constant 

mailtjes gehad zo van ja wat is de stand van zaken. De Hierdenaren hebben een beetje het vertrouwen 

verloren in de gemeente Harderwijk, terwijl eigenlijk ook die lokale projectontwikkelaar er zelf niet uitkwam’ 

(Respondent 2, bijlage 4). De voormalig projectontwikkelaar geeft aan ook vertrouwen te hebben in de 

gemeente: ‘Ik heb wel vertrouwen in de gemeente op zich en minder vertrouwen in personen die er werken 

en dat komt voort uit dit project’. Gedurende het hele voortraject heeft de voormalig projectontwikkelaar wel 

vertrouwen in de gehele gemeente tot het moment dat hij door de gemeente buiten spel gezet wordt 

(Respondent 3, bijlage 4) (figuur 9.3). 

 

Figuur 9.3 Hoofdfactor ‘actoren’ 

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen de actoren. Neutraal Oneens Neutraal 

Er zijn diverse actoren aanwezig, waardoor meerdere hulpmiddelen. Eens  Eens  Eens 

Er is vertrouwen tussen de participanten Eens Eens Eens 

Een netwerk- en actoranalyse is uitgevoerd. Oneens Oneens Oneens 

Lokale en regionale actoren hebben geen interesse en nationale 
projecten en vice versa 

Niet van toepassing 

Er is geen sprake van selectieve participatie. Eens Eens Eens 

SUCCES OF FALEN? MATIG SUCCES MATIG SUCCES MATIG SUCCES 

 

Houding gemeente tegenover participanten 

Het bestemmingsplan Hierden Dorp 2001 heeft de standaard bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij het 

voorontwerpbestemmingsplan was er de mogelijkheid tot het geven van inspraakreacties en bij het 
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ontwerpbestemmingsplan is het mogelijk zienswijzen in te dienen. Naar aanleiding van de inspraak bij het 

voorontwerpbestemmingsplan is gekozen voor een aanzienlijke wijziging in het bestemmingsplan Hierden 

Dorp 2001. In het bestemmingsplan Hierden Dorp 1984 zijn vier uitbreidingslocaties (B t/m E) aangewezen 

die in de toekomst bebouwd zouden kunnen worden. In het bestemmingsplan Hierden Dorp 2001 vindt een 

analyse plaats van deze locaties waaruit blijkt dat twee locaties (C & E) het meest geschikt zijn. In eerste 

instantie wordt door de gemeente niet gekozen voor Hoge Varen (locatie E) maar voor de andere locatie 

(locatie C). De keuze voor deze locatie is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp. De 

projectleider van het bestemmingsplan Hierden Dorp zegt hierover: ‘Stedenbouwkundig was de insteek en 

dat staat ook in het plan. Alle locaties zijn getoetst en daaruit blijkt dat C het meest gunstig is en waardevol is 

het niet. We gooien heel bestemmingsplan Hierden Dorp in de inspraak en kijken hoe er gereageerd wordt’ 

(Respondent 1, bijlage 4). De mogelijkheid is gegeven inspraak te geven op dit voorontwerpbestemmingsplan 

van Hierden Dorp (Gemeente Harderwijk, 2002; Respondent 1, bijlage 4).  

Voordat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn voor Hierden Dorp meerdere 

inloopmiddagen (13, 14, 15 juni 2000) en inloopavonden (14, 15 juni 2000) georganiseerd. Tijdens deze 

avonden zijn posters opgehangen en was het mogelijk vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren. 

Volgens de projectleider: ‘Het was beslist geen informatieavond, gewoon heel low-profile. U kunt zelf kijken, 

als u vragen heeft, worden die beantwoord. Beetje één op één eigenlijk’. Het initiatief moest dus voornamelijk 

van de bewoners zelf komen. Vooraf is echter duidelijk aangegeven dat om een inloopavond ging, waardoor 

duidelijkheid bestond over de mate van participatie. Op deze inloopmiddagen of inloopavonden blijkt al dat de 

keuze voor locatie C niet in goede aarde viel. De bewoner zegt hierover: ‘Ik weet wel dat het echt paniek was 

dat ze daar [locatie C] gingen bouwen’ (Respondent 4, bijlage 4).  

Na de inloopmogelijkheden start de inspraakperiode. Uit het eindverslag inspraak, opgesteld door de 

projectleider, blijkt dat in totaal 72 inspraakreacties zijn ingediend tegen het bestemmingsplan Hierden Dorp 

2001. Het grote aantal inspraakreacties wordt verklaard door de grote betrokkenheid van de Hierdenaren bij 

de ontwikkeling van hun dorp. Dit komt voort uit de ontwikkeling van de wijk Frankrijk. ‘Provincie had 

gemeente opgedragen de hele ruimte tussen Harderwijk en Hierden Dorp vol te bouwen met 5000 woningen. 

De bevolking heeft massaal gereageerd. Dit is een volksopstand geweest. Plan Frankrijk is Klein Frankrijk 

geworden met 1500 woningen. […]. Met ingang van die datum kun je wel zeggen dat Hierdenaren de 

gemeente goed volgen met wat voor ideeën zij op tafel leggen. Dat is één van de eerste voorbeelden 

geweest dat massaal verzet van de bevolking heeft geleid tot een behoorlijke aanpassing van het plan 

(Respondent 1, bijlage 4). Ook de belangenvereniging geeft aan dat Plan Frankrijk het startpunt geweest is 

van hun betrokkenheid bij de ruimtelijke ordening (Respondent 5, bijlage 4). Voor de Hierdenaren is het 

belangrijk dat hun dorp een dorp blijft en dat er niet te grote veranderingen komen: ‘Hierdenaren willen 

vreselijk graag hier wonen, niet dat er geen andere tussen mag zitten. Er is ons altijd toch beloofd dat alleen 

woningen gebouwd worden voor Hierdenaren. Hierden Dorp is alleen voor Hierden, omdat we natuurlijk ook 

Frankrijk gehad hebben gehad. Daar zijn 1500 woningen gebouwd waar iedereen heen kon’ (Respondent 5, 

bijlage 4).  

In het eindverslag inspraak wordt stil gestaan bij alle inspraakreacties en wordt uitgebreid commentaar 

gegeven op deze inspraakreacties. Beargumenteerd wordt aangegeven waarom wel of niet gekozen is te 

handelen in lijn met de inspraakreactie. Maar liefst 65 van de 73 inspraakreacties hebben betrekking op 

woningbouw. De gemeente gaat soepel om met de inspraakreacties die te laat zijn ingediend (Gemeente 

Harderwijk, 2000, p.3). Zoals uit de inloopavond ook al blijkt wordt de keuze voor locatie C niet gedeeld door 

de bewoners van Hierden. Maar liefst 26 insprekers zijn tegenstanders van woningbouw op locatie C. 

Verschillende redenen worden hiervoor aangevoerd, zoals ‘er is geen enkel belang voor Hierdenaren; een 

uilenpopulatie wordt waarschijnlijk ernstig verstoord; en het beleid van de gemeente lijkt op een klucht: 

binnen tijdsbestek van 20 jaar agrarisch-niet-agrarisch-agrarisch-niet-agrarisch’. In het inspraakverslag is 

hierover opgenomen: ‘Geconstateerd kan worden dat een groot aantal insprekers onmiskenbaar 

tegenstander is van woningbouw op deze locatie. Het is daarom alleen al goed de voor- en nadelen van 

woningbouw op deze locatie (nogmaals) eens goed tegen elkaar af te wegen’ (Gemeente Harderwijk, 2000, 

p.11). Bovendien blijkt uit het inspraakverslag dat er vijftien voorstanders zijn van woningbouw op locatie E. 

Voorbeelden van redenen zijn: ‘mindere aantasting van de karakteristiek van het landschap dan locatie C; 

landschappelijk gezien heeft dit gebied geen hoge waarde; het gebied sluit ruimtelijk gezien beter aan bij de 

bestaande bebouwing en de vorm van het dorp wordt duidelijk minder lang gerekt’ (Gemeente Harderwijk, 

2000, p.14). Het gevolg is dat de gemeente opnieuw onderzoek laat uitvoeren naar welke locatie de beste is, 
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C of E. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door BügelHajema Adviseurs, blijkt dat beide locaties geschikt zijn maar 

dat ‘op grond van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke aspecten locatie C echter 

een duidelijk slechtere keuze is dan E [Hoge Varen] […]. Slechts wat betreft de archeologie is E een wat 

kwetsbaarder locatie dan C. Eindresultaat van de afweging is dan ook dat locatie E is aangewezen als 

toekomstig woongebied. Samen met de kleine locatie A en een aantal andere invulmogelijkheden binnen de 

bebouwingsstructuur van het dorp, biedt E ongeveer de capaciteit die nodig is om gedurende de 

bestemmingsplanperiode van tien jaar in de berekende woningbehoefte te kunnen voorzien (Gemeente 

Harderwijk, 2002, p.32). 

Uit bovenstaande blijkt dat de gemeente een open houding aanneemt en dat de inspraak serieus 

genomen wordt. Zij is bereid het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de inspraakreacties 

waardoor de participanten zich serieus genomen voelen. Ondanks dat de bewoner het idee heeft dat soms 

vooraf afspraken worden gemaakt tussen partijen en hierdoor inspraak geen nut heeft, staat hij toch positief 

tegenover inspraak. Hij geeft aan dat de kwaliteit van het commentaar op de inspraakreactie afhankelijk is 

van de betrokken ambtenaar (Respondent 4, bijlage 4). De projectleider geeft aan veel moeite te hebben 

gedaan voor wijziging van het bestemmingsplan: ‘En toen ben ik met name als projectleider intern het 

gevecht aangegaan. Deze locatie [locatie E] ligt stedenbouwkundig namelijk minder gunstig’ en ‘Ja, er is door 

één of meerdere Hierdenaren tegen mij gezegd als projectleider: dit is de eerste keer dat de gemeente naar 

de Hierdenaren luistert. Dat vind ik wat overdreven, ze doen net alsof we nooit luisteren. We hebben 

inderdaad een hele open houding aangenomen. Het belangrijkste is dat op basis van de inspraak echt 

bewust gekozen is voor E in plaats van C. Als de mensen niet hadden ingesproken, of maar twee daartegen, 

dan hadden we gezegd dan kiezen we voor C. Omdat mensen massaal tegen C waren hebben gezegd, is 

het waar wat ze inderdaad roepen over het gebied? Toen is dat verhaal van BügelHajema op tafel gekomen 

is gezegd dan gaan we naar E’ (Respondent 1, bijlage 4). Ook de bewoner staat achter de beslissing de 

woningbouwlocatie te wijzigen: ‘Maar goed, ik denk dat vanuit de bewoners in Hierden meer draagvlak was 

om het hier [locatie E]  te doen dan het daar te doen [locatie C]’ (Respondent 4, bijlage 4). Ook de 

projectontwikkelaar is het eens met de beslissing om de locatie te wijzigen: ‘Je kunt het beter op Hoge Varen 

doen, want dat ligt centraler en heeft meer mogelijkheden. De eigenaren wilden daar makkelijker in 

meewerken en dat voorstel is overgenomen door de gemeente, die heeft toen geswitcht van locatie naar de 

Varen. En toen ben ik namens de eigenaren het project in gegaan’ (Respondent 3, bijlage 4). 

Naar aanleiding van de inspraakreacties is niet alleen de locatie van de woningbouw aangepast. 

Regelmatig komt de gemeente in dit bestemmingsplan tegemoet aan de inspraakreacties, zoals het 

verbieden van bedrijvigheid op Hoge Varen en dat ‘bijzondere aandacht wordt besteed voor de inpassing in 

het dorp Hierden’ (2002, p.53). In het inspraakverslag is ook de volgende reactie van een burger opgenomen: 

‘waardering voor de zorgvuldige manier waarop de plannen voor Hierden presenteert en tot besluitvorming 

wil komen’ (Gemeente Harderwijk, 2000, p.26). 

Op 23 september 1998 is in de Stadsomroeper kenbaar gemaakt dat het bestemmingsplan voor Hierden 

Dorp geactualiseerd wordt. ‘Hierin is onder meer beklemtoond, dat de woningverdichting in Hierden-dorp niet 

tot aantasting van het dorpse karakter van Hierden mag leiden. Ook is hierin melding gemaakt dat diverse 

belangengroepen en organisaties tijdens de voorbereidingen hun mening kunnen geven in een 

klankbordgroep’ (Gemeente Harderwijk, 2000, p.1). Over de deelname in de klankbordgroep zegt de 

belangenvereniging: ‘Die is hier niet zo uit de verf gekomen. Eigenlijk wat in de klankbordgroep besproken is, 

is gewoon helemaal niets van terecht gekomen. Dat stond allemaal al vast’. Respondent heeft het idee dat 

niet duidelijk is aangegeven wat het eindproduct moest zijn van de klankbordgroep (Respondent 5, bijlage 4). 

Dit komt voort uit het niet duidelijk aangeven van de mate van participatie.  

Ook bestaat enige onvrede over een andere woningbouwlocatie die in het bestemmingsplan Hierden 

Dorp is vastgelegd. ‘Op locatie A zijn ook woningen gebouwd en in de klankbordgroep is dat duidelijk 

aangegeven dat we dat niet wilden. Op 1000 vierkante meter hebben ze drie woningen neergezet en daar is 

duidelijk iemand heel veel beter van geworden natuurlijk. En dat is waarschijnlijk een deal geweest, maar 

daar kun je natuurlijk nooit achter kijken. Maar dan vind ik dat de inspraak ernstig tekort schiet als iedereen, 

vanuit de klankbordgroep en vanuit verschillende mensen zeggen dat ze dat niet willen en het wordt niet eens 

genoemd in de samenvatting. Jongens, dan moet je geen huizen gaan bouwen en dan denk ik: inspraak 

heeft geen zin’ (Respondent 4, bijlage 4). Uit dit citaat blijkt ook dat aan de klankbordgroep niet duidelijk is 

aangegeven wat de mate van invloed zou zijn. Overigens kan de projectleider zich weinig herinneren van de 

klankbordgroep (Respondent 1, bijlage 4).  
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Het gebied Hoge Varen (locatie E) is in het bestemmingsplan Hierden Dorp aangewezen als 

uitwerkingslocatie waardoor een uitwerkingsplan voor de ontwikkeling van Hoge Varen nodig is. In het 

bestemmingsplan Hierden Dorp 2001 is bepaald dat het plangebied Hoge Varen zou bestaan uit 47 

woningen. De gemeenteraad heeft echter besloten dat ook woningen gebouwd moeten worden in de 

goedkopere prijsklasse zodat ook jongeren een woning kunnen kopen of huren in Hierden. Dit heeft er in 

geresulteerd dat besloten is dat negentig woningen gebouwd worden op locatie Hoge Varen. Deze wijziging 

heeft twee oorzaken. De eerste is de woonvisie die is opgesteld nadat het bestemmingsplan Hierden Dorp 

2001 is vastgesteld en voordat het voorontwerpbestemmingsplan Hoge Varen is geschreven. Uit deze 

woonvisie 2010 blijkt dat meer behoefte is aan goedkopere woningen (Respondent 2, bijlage 4; Gemeente 

Harderwijk, 2004). Ook is het aantal woningen aangepast omdat volgens het college van B&W geluiden te 

horen vanuit de Hierdense bevolking aan de behoefte voor goedkopere woningen geschikt voor starters 

(Respondent 4, bijlage 4). Dit lijkt te kloppen omdat meerdere inspraakreacties op het bestemmingsplan 

Hierden Dorp 2001 aangeven dat behoefte is aan goedkopere woningen, zoals ‘draag er als gemeente zorg 

voor, dat niet alleen de zeer kapitaalkrachtigen beslag kunnen nemen op de woningbouwlocaties en bouw 

ook voor huurders een betaalbare woning (Gemeente Harderwijk, 2000, p.18). Ook de projectontwikkelaar 

geeft aan dat hij in de gesprekken met de gemeente over het woningbouwprogramma heeft aangegeven dat 

behoefte is aan meer goedkopere woningen (Respondent 3, bijlage 4). De bewoner zegt hierover echter: ‘Het 

moest goedkoper, starterswoningen. Maar dat zou in die veertig verwerkt worden. Vanaf het begin af aan is 

dat gezegd en toen zijn ze gaan rekenen en als je zoveel geld voor de grond uitgeeft, het moet ergens 

vandaan komen. Het moet uit die huizen komen, dus komen er meer huizen. Kijk, als er in Hierden tien 

woningen per jaar bij zouden komen dan hou je Hierdenaren binnen’ (Respondent 4, bijlage 4). Ook later in 

het interview wordt aangegeven dat er behoefte was aan goedkopere woningen, maar niet aan méér 

woningen waardoor de gemeente zich volgens de bewoner niet helemaal aan de afspraken houdt. 

Logischerwijs kunnen op hetzelfde gebied niet evenveel woningen gebouwd worden die goedkoper zijn of 

zoals de stedenbouwkundige zegt: ‘En toen zijn wij van de 47 naar negentig gegaan en dat heeft ook te 

maken met die goedkopere woningen die zijn minder goed te ontwikkelen. Heel erg vaak worden die 

goedkopere woningen betaald uit de opbrengsten van de duurdere woningen en op die manier kun je toch 

het plan haalbaar maken’ (Respondent 4, bijlage 4). Opnieuw geeft de gemeente aan dat zij tegemoet wilde 

komen aan de wensen van de bewoners door te kiezen voor het toevoegen van goedkopere woningen.  

Om deze negentig in plaats van 47 woningen te realiseren is een uitwerkingsplan niet meer voldoende 

waardoor een bestemmingsplan nodig is om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook het bestemmingsplan 

Hoge Varen heeft de standaard bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het voorontwerpbestemmingsplan 

heeft slechts drie inspraakreacties gehad waarvan één inspraakreactie geleid heeft tot aanpassing van het 

bestemmingsplan. Een aantal woningen rondom de brink is aangepast en geschikt gemaakt voor ouderen. Zo 

is het mogelijk om een slaapkamer op de begane grond te realiseren. 

Opmerkelijk is dat het voorontwerpbestemmingsplan Hoge Varen slechts drie inspraakreacties heeft 

opgeleverd, terwijl de omgeving van de bewoners rondom locatie E aanzienlijk verandert. Bovendien is er de 

verhoging van het woningbouwprogramma dat kan leiden tot protesten. De projectleider van het 

bestemmingsplan Hierden Dorp zegt hierover: ‘Ik vind zelf dat er veel rekening is gehouden met wat de 

burgers wilden. Er zijn maar een of twee bezwaarschriften ingediend. Terwijl als je hier woont, er liggen 

allemaal maisvelden en het wordt volgebouwd met woningen. We hadden minimaal verwacht dat die 

bewoners op hun achterste benen zouden staan. Dat valt dan eigenlijk toch best mee, dan wordt zo’n plan 

toch vrij breed gedragen door de bevolking’ (Respondent 1, bijlage 4). De stedenbouwkundige van Hoge 

Varen verklaart het geringe aantal inspraakreacties: ‘Het plan wordt gewoon goed gedragen. Er hadden heel 

wat mensen die daar wonen zelf grond en die drongen er alleen maar op aan. En ik denk niet dat mensen 

een negatieve reactie willen geven op iets dat iedereen in het dorp graag wil. Ik heb daar ook geen verklaring 

voor. Het kan ook zo zijn dat de lokale projectontwikkelaar naar al die mensen is gegaan en een soort 

draagvlak heeft gecreëerd’ (Respondent 2, bijlage 4). Dit vermoeden van de stedenbouwkundige is juist. De 

projectontwikkelaar geeft aan dat: ‘Ik heb alle eigenaren eigenlijk zover gekregen dat ze hun grond wilden 

gaan verkopen. De gemeente had voorkeursrecht en er lagen allerlei beperkingen op. Ik heb alle eigenaren 

benaderd en opgetreden namens die eigenaren om met de gemeente tot de meest profijtelijke ontwikkeling te 

komen’  (Respondent 3, bijlage 4). De projectontwikkelaar heeft ook een andere reden voor de medewerking 

van de omwonenden: ‘Door het voorkeursrecht zijn de eigenaren met handen en voeten gebonden. Je kunt 

dan proberen te halen wat er te halen valt of je hakken in de grond te zetten en dan tegen onteigening 
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aanlopen. Nou, dat laatste wilden ze niet dus kregen ze van mij een goed voorstel. En dat was voor de 

meeste mensen in te stemmen met het plan’  (Respondent 3, bijlage 4).  

 Volgens de bewoner en de belangenvereniging wordt het gering aantal inspraakreacties verklaard door 

het feit dat veel omwonenden grond verkocht hebben voor de woningbouw waardoor zij er financieel beter 

zijn geworden ‘en dan zwakken de bezwaren wel heel snel af’ (Respondent 4, bijlage 4). De 

projectontwikkelaar geeft aan dat dit juist is (Respondent 3, bijlage 4). Zonder de hulp van de lokale 

projectontwikkelaar had het veel langer geduurd totdat de grondeigenaren bereid waren hun grond te 

verkopen. De financiële belangen zijn ook de reden dat de bewoner vindt dat de gemeente bij een 

inspraakreactie verder moet kijken dan de reactie zelf: ‘Bij inspraak moet je altijd een beetje tegen de 

achtergrond van zo iemand aanhouden waarom doet hij dat: vind hij dat mooi en wat voor belangen zitten 

daarachter’ (Respondent 4, bijlage 4). Tot slot wordt aangegeven dat het vreemd is dat degene die het 

bestemmingsplan heeft opgesteld ook de inspraakreacties beoordeeld: ‘Wat ik wel vind is dat de gemeente 

hun eigen ding zit te verdedigen. Hij maakt zelf het bestemmingsplan en dan regelt hij ook de inspraak. Ik 

vind dat iemand daar bij moet zitten die een andere insteek heeft en daar op een andere manier naar kijkt. Hij 

heeft natuurlijk dezelfde insteek als toen hij dat bedacht heeft. En ik zal niet zeggen dat hij er helemaal niets 

over mag zeggen, maar een onafhankelijk iemand dat zou toch wat mooier zijn. Ik zou niet zeggen dat hij niet 

onafhankelijk is, maar hij zit zijn eigen vlees te keuren’ (Respondent 4, bijlage 4).  

Bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan was het mogelijk zienswijzen in te dienen. 

Slechts twee zienswijzen zijn ingediend waarvan geen één van de insprekers. Met name de zienswijze van 

de voormalig projectontwikkelaar en de vestiging van de zand- en grindhandel in het plangebied veroorzaakt 

problemen. ‘Het probleem van dit verhaal is dat vanaf vrijdag 9 mei 2008 ter inzage heeft gelegen, meer dan 

een jaar geleden. Normaal zes weken terinzage en vlak daarna vaststellen door de gemeenteraad. We 

hebben het al die tijd niet kunnen vaststellen door die zienswijzen. Ja, je had het wel kunnen vaststellen maar 

dan gaat hij naar de provincie of de Raad van State, dus dat heeft geen enkele zin‘ (Respondent 2, bijlage 4).  

Voordat het plan terinzage is gelegd, is een informatieavond gehouden om het plan toe te lichten. De 

gemeente heeft hiervoor een ‘krant’ ontwikkeld die een toelichting gaf over het plan en waarin de bewoners 

uitgenodigd werden voor die informatieavond. De bewoner en de belangenvereniging hebben beiden echter 

deze avond niet bezocht want ‘als ik dit dingetje [krant] zo lees dan denk ik: ja dat gaat goed’ en ‘eigenlijk 

hadden we toen het idee van: het is allemaal in kannen en kruiken, maar inmiddels zijn we nog geen meter 

opgeschoten’ (Respondent 4, bijlage 4). Wel geven zij aan dat de kwaliteit van de informatieavond bepaald 

wordt door de betrokken ambtenaar. In dit geval zijn zij positief over de ambtenaar die deze informatieavond 

heeft gegeven omdat zij al vaker informatieavonden van hem hebben bezocht. Volgens hen geeft hij duidelijk 

aan wat de plannen zijn en staat hij open voor verandering. In de krant waarin de mensen zijn uitgenodigd is 

duidelijk aangegeven dat het slechts om een informatieavond gaat, waardoor de gemeente duidelijk is 

geweest over de mate van participatie. De betrokken ambtenaar zegt over de informatieavond: ‘Tijdens die 

informatieavond was iedereen enthousiast en blij dat in hun dorp nou een woongebied komt waar hun eigen 

jeugd en starters zouden kunnen gaan wonen. Dus dat was eigenlijk een hele positieve avond waar geen 

wanklank gevallen is en iedereen was zo van wanneer gaan we bouwen. Sindsdien zijn ze sceptischer 

geworden omdat het zo lang duurt. In de afgelopen twee jaar hebben we constant mailtjes gekregen zo van 

ja ‘wat is de stand van zaken’? De Hierdenaren hebben een beetje het vertrouwen verloren in de gemeente 

Harderwijk, terwijl eigenlijk die ontwikkelaar er zelf niet uit kwam’ (Respondent 2, bijlage 4). De afname van 

het vertrouwen in de gemeente bij het project Hoge Varen blijkt ook uit gesprekken met bewoners. De 

bewoner zegt: ‘om eerlijk te zijn heb ik in dat plan zo weinig vertrouwen dat ik er niet meer naar kijk’ 

(Respondent 4, bijlage 4). Gemeente toont aan dat zij op de hoogte is van het afnemende vertrouwen van de 

burgers in het plan Hoge Varen maar heeft tot nu toe nog geen actie ondernomen. Naast de 

informatieavonden zijn volgens de projectontwikkelaar tien bijeenkomsten geweest met de gemeente, de 

projectontwikkelaar en de burgers die grond hebben verkocht voor de ontwikkeling van Hoge Varen. Deze 

actoren hebben samen het plan Hoge Varen ontwikkeld. De projectontwikkelaar geeft aan dat dit zeer goed is 

doorlopen en dat de gemeente een open houding aannam waardoor de actoren zich serieus genomen 

voelden. Tijdens deze bijeenkomsten was duidelijk hoeveel invloed de actoren hadden op het plan en is 

duidelijkheid geschept over de kaders waarbinnen het plan ontwikkeld moet worden. Ondanks dat de 

projectontwikkelaar door de gemeente buiten spel is gezet na een traject van vijf jaar geeft de 

projectontwikkelaar aan dat hij positief is over het proces (Respondent 3, bijlage 4) (figuur 9.4).  
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Figuur 9.4 Hoofdfactor ‘houding gemeente tegenover participanten’ 

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

De gemeente heeft een open houding. Eens Eens Eens  

De gemeente geeft voldoende beleidsruimte. Eens Eens Eens 
De gemeente houdt zich aan de afspraken. Eens Neutraal Eens 
De participanten voelen zich serieus genomen. Eens Eens Eens 
Er is goede communicatie tijdens het hele proces. Eens Neutraal Neutraal 
De gemeente heeft de juiste randvoorwaarden opgesteld.  Eens Eens Eens 
Er bestaat duidelijkheid over de mate van participatie.  Eens Neutraal Eens 
Er bestaat duidelijkheid over het eindproduct. Eens Neutraal Eens 
Er bestaat duidelijkheid over de randvoorwaarden. Eens Eens Eens 
De kunde van de burgers wordt niet onderschat. Eens Neutraal Eens 

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES SUCCES 

 

Verloop interactieve bijeenkomsten 

Zoals gesteld is de beleidsdoelstelling bij de ontwikkeling van de bestemmingsplannen Hierden Dorp en Hoge 

Varen niet geweest het bestemmingsplan interactief te ontwikkelen. Toch is het project Hoge Varen ontstaan 

in samenwerking met de projectontwikkelaar en de omwonenden van het plangebied, waardoor het proces 

redelijk interactief is. Daarnaast zijn inloopmogelijkheden en een informatieavond georganiseerd en was het 

bij beide bestemmingsplannen mogelijk een inspraakreactie in te dienen. Daarnaast is voor het 

bestemmingsplan Hierden Dorp een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep ging het om het 

bestemmingsplan Hierden Dorp en het bestemmingsplan Buitengebied. De resultaten van de klankbordgroep 

zijn nauwelijks terug te vinden in het uiteindelijke bestemmingsplan waarbij het met name draait om locatie A 

(Respondent 5, bijlage 4).   

Voor het bestemmingsplan Hierden Dorp is een aantal inloopmiddagen en inloopavonden gehouden. 

Hier kregen de bewoners de mogelijkheid de plannen in te zien en eventueel vragen te stellen aan de 

betrokken ambtenaren. De plannen zijn echter niet opgesteld in samenwerking met de bevolking, waardoor 

nauwelijks sprake is van interactief beleid.  

Voor het bestemmingsplan Hoge Varen is een informatieavond in het dorpshuis gehouden waar het plan 

is toegelicht. Deze informatieavond is soepel verlopen en ook uit deze avond blijkt volgens de 

stedenbouwkundige dat behoefte is aan meer goedkopere woningen: ‘En dat geluid klopt ook [behoefte meer 

goedkopere woningen], omdat toen ik die voorlichtingsavond heb gegeven voor dit plan eigenlijk die hele zaal 

vol zat met jonge starters. Allemaal jonge mensen die daar een goedkopere woning willen hebben’ 

(Respondent 2, bijlage 4). Tijdens de avond is het ook mogelijk vragen te stellen aan de betrokken 

ambtenaren, maar veel ruimte voor discussie is er niet. Doordat het een informatieavond betreft worden niet 

alle belangen van de actoren achterhaald. Volgens de gemeente is het mogelijk tijdens de informatieavond 

vragen te stellen en duidelijk te maken wat het belang van de desbetreffende bewoner is, maar volgens de 

bewoner durven niet alle belanghebbenden op dit soort avonden hun belang kenbaar te maken. Beide 

partijen zijn het er echter over eens dat tijdens deze informatiemomenten het algemeen belang niet boven het 

eigen belang wordt geplaatst. De reacties van de belanghebbenden gaan vaak over het eigen perceel. 

Bovendien staan de bewoners tijdens informatiemogelijkheden altijd afwachtend tegenover de gemeente 

waardoor het vertrouwen tussen de gemeente en de bewoner tijdens de avond nog geschept moet worden 

en geen sprake is van gelijkwaardigheid (Respondent 5, bijlage 4). Volgens de stedenbouwkundige is de 

opkomst tijdens de avond groot waarbij relatief veel starters op de woningmarkt aanwezig waren 

(Respondent 2, bijlage 4).  

Het geringe aantal inspraakreacties toont aan dat duidelijkheid is verschaft tijdens de informatieavond 

over het plan en dat door de interactieve totstandkoming van het plan draagvlak voor het project ontstaan is. 

Op de vraag of de bewoners en de belangenvereniging nog vroeger betrokken willen worden wordt geen 

volmondig ‘ja’ gezegd. Volgens hen hangt het af van de aard van het plan en het gebied en geven zij aan het 

moeilijk te vinden mee te denken met de beleidsvorming en het eenvoudiger te vinden commentaar te 

leveren op het voorgestelde beleid van de gemeente. Daarnaast denkt de projectleider van het 

bestemmingsplan Hierden Dorp dat met de kennis van nu hij het bestemmingsplan interactiever had 

ontwikkeld. ‘Dan denk ik dat ik er de voorkeur aan zou geven eerst met de bevolking in conclaaf te gaan: 

willen jullie wel extra woningen, wat voor woningen, huur, koop en vervolgens bepalen hoeveel en dan te 

zeggen wat vindt u van de locatie? Dat je vanaf het begin de bevolking er bij betrekt en de keuze maakt. Dan 

hadden we gelijk voor locatie E kunnen kiezen en niet aanvankelijk voor locatie C. Nu is via een omweggetje 

uitgekomen waar we uit hadden moeten komen. Je kunt aan dit verhaal zien dat de inspraakprocedure beter 

had gekund’ (Respondent 1, bijlage 4).  
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Naast de informatieavond en de mogelijkheid tot inspraak is een aantal bijeenkomsten georganiseerd 

waarbij de gemeente, de voormalig projectontwikkelaar en de direct omwonenden aanwezig waren. Hierdoor 

is het plan interactief tot stand gekomen. De voormalig projectontwikkelaar vertelt hierover: ‘We hebben 

steeds met een aantal van die eigenaren meerdere sessies bijgewoond van het overleg van mij met de 

gemeente. Ja, ze zijn van begin dat ik het initiatief oppakte betrokken en tot het eind hebben ze mee kunnen 

denken. Dus het niet zo dit is het en stik maar. Dat is ook de beste manier om dat te doen: ze betrekken met 

de totstandkoming. Ze hebben er dan weet van en ze worden niet geconfronteerd met iets waar ze tegen aan 

hikken’ (Respondent 3, bijlage 4).  

Gedurende het traject bestaat er vertrouwen tussen de gemeente en de bewoners. Serieus wordt 

omgegaan met de inspraakreacties en de bewoners worden met behulp van de informatieavond Hoge Varen 

en de inloopmogelijkheden Hierden Dorp goed ingelicht over de plannen. De bewoners zijn positief over de 

communicatie van de gemeente (Respondent 4 en 5, bijlage 4). Ook de voormalig projectontwikkelaar heeft 

vertrouwen in de gemeente, ondanks dat de gemeente hem na vijf jaar samenwerking buiten spel heeft gezet 

(Respondent 3, bijlage 4) (figuur 9.5). 

 

Figuur 9.5 Hoofdfactor ‘verloop interactieve bijeenkomsten’ 

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor discussie. Neutraal Neutraal Eens  

Er is sprake van goede communicatie. Eens Eens Eens  

Er bestaat gelijkwaardigheid tussen de actoren. Eens Oneens Neutraal  

De belangen van de actoren worden achterhaald.  Neutraal Oneens Neutraal  

Er is vertrouwen tussen de actoren. Eens Neutraal Neutraal  

De bijeenkomsten hebben een goede omvang (niet te klein/groot). Eens Eens Eens  

Tijdens de interactieve bijeenkomst vindt selectie van de ideeën plaats. Eens Oneens Neutraal 

Het algemeen belang wordt boven de eigen belangen geplaatst. Oneens Oneens Neutraal 

De actoren worden het eens over de probleemdefinitie en het beleidsdoel. Niet van toepassing 

Tijdens de interactieve bijeenkomsten ontbreekt het niet aan visie en 
mogelijkheden. 

Neutraal Oneens Neutraal  

SUCCES OF FALEN? MATIG SUCCES MATIG FALEN MATIG SUCCES 

 

Rolverdeling 

De twee bestemmingsplannen kennen een andere rolverdeling. Het verschil is dat bij Hoge Varen het project 

tot stand is gekomen met relatief veel inbreng van de projectontwikkelaar en de burgers die grond verkochten 

voor de realisatie van het plan Hoge Varen. Uiteindelijk ontwikkelen ambtenaren de beide 

bestemmingsplannen en deze worden goedgekeurd en vastgesteld door de politiek. De burger heeft de 

mogelijkheid een inspraakreactie of een zienswijze in te dienen. De politiek heeft bij het project Hoge Varen 

echter op basis van informele reacties van Hierdenaren besloten dat er meer goedkopere woningen 

gerealiseerd moeten worden, waardoor de politiek relatief veel invloed heeft uitgeoefend op het project Hoge 

Varen. Volgens de bewoner hadden deze woningen in de veertig woningen verwerkt moeten worden 

(Respondent 4, bijlage 4). Hieruit kan afgeleid worden dat hij vindt dat de invloed van de gemeenteraad te 

groot is. De bewoner geeft dit in het interview ook expliciet aan. ‘Uiteindelijk gaat het naar de gemeenteraad 

en de gemeenteraad die beslist dan. Ik moet eerlijk zeggen die weten van toeten noch blazen, die hebben 

geen flauw benul. Sommige van die raadsleden die in Hierden zijn geweest zeggen van ‘hier zijn we nog 

nooit geweest’, maar ze moeten er wel over beslissen. En dan zijn er insprekers en als je dan grote jongens 

hebt. Dan komt er een inspreker op een moment dat het besluit over het bestemmingsplan moet worden 

genomen en dan zegt de raad ‘ohja dat is goed’. Zo gebeurt dat en dan denk ik nouja, daar werk je jaren 

eigenlijk naar toen en dan eh ja op het moment dat wordt beslist, eigenlijk kan dat niet, maar het gebeurt wel. 

De raad weet er te weinig van wat ze eigenlijk doen’ (Respondent 4, bijlage 4). Ook de projectontwikkelaar 

geeft aan dat hij de invloed van de wethouder te groot is en dat hij ‘wist in het begin, met alle respect, van 

noch toeten noch blazen’. De projectontwikkelaar verwacht dat als er geen wisseling van de wethouder was 

geweest hij nog steeds de projectontwikkelaar van Hoge Varen zou zijn (Respondent 3, bijlage 4). Of dit 

vermoeden juist is wordt betwijfeld, omdat de projectontwikkelaar geen financiële garantiestelling kon geven. 

 Daarnaast is in de gemeente Harderwijk de procesbegeleider en de projectleider dezelfde persoon. Alle 

actoren vinden dat de projectleider goed functioneert. De projectleider richt zich op de inhoud en het proces. 

Het enige nadeel dat is genoemd, is dat de inspraakreacties ook door de projectleider beoordeeld worden 

waardoor de bewoner dit niet als een onafhankelijke beslissing ziet.  

Gedurende de bijeenkomsten en het proces van het project bestaat er vertrouwen tussen de 

participanten. Doordat het project Hoge Varen uitloopt neemt dit vertrouwen echter af. De gemeente heeft tot 



 

     - 86 - 
   
 

nu toe nog niet gecommuniceerd naar de bewoners van Hierden waarom dit project uitloopt en wat de 

verwachting is. Volgens de huidig projectontwikkelaar is de verwachting dat pas in 2011 begonnen kan 

worden met de bouw van de eerste woningen, terwijl dit in eerste instantie 2005 zou zijn (Respondent 8, 

bijlage 4). De voormalig projectontwikkelaar betwijfeld of dit haalbaar is, mede vanwege de economische 

recessie (Respondent 3, bijlage 4) (figuur 9.6). 

 

Figuur 9.6 Hoofdfactor ‘rolverdeling’  

 Gemeente Bewoners Projectontwikkelaar 

Er is vertrouwen tussen de participanten. Eens Neutraal Neutraal  

De procesbegeleider heeft niet te veel invloed op de uitkomsten. Eens Neutraal Neutraal 

De procesbegeleider heeft niet inhoudelijk te weinig kennis. Eens Eens Eens  

De procesbegeleider richt zich niet te veel op het proces.  Eens Eens Eens  

De procesbegeleider functioneert goed. Eens Eens Neutraal 

De raadsleden en de ambtenaren hebben geen geringe inbreng.  Eens Eens Eens  

De kennis van de ambtenaren wordt voldoende benut. Eens Eens Eens  

Het gemeentebestuur heeft niet te veel invloed op de uitkomsten van het 
interactieve traject. 

Eens Oneens Oneen s 

De overheid stond even veel macht af dan de bedoeling was. Eens Neutraal Neutraal  

Tussen de participanten bestaat geen verschil in macht. Oneens Oneens Neutraal  

SUCCES OF FALEN? SUCCES MATIG SUCCES MATIG SUCCES 

 

Resultaat 

Hoewel interactief beleid een verdergaande vorm van inspraak is, geeft inspraak burgers de kans hun mening 

te geven over een beleidsvoornemen van de gemeente. Bovendien wordt inspraak niet meer verplicht door 

de Wro, maar kiest de gemeente in haar inspraakverordening bewust voor inspraak op het 

voorontwerpbestemmingsplan. Om deze reden worden de inspraakreacties en het effect van deze 

inspraakreacties ook meegenomen onder deze hoofdfactor. Zoals al gesteld heeft de gemeente een open 

houding. Naar aanleiding van de inspraakreacties en informele gesprekken tussen bewoners en ambtenaren 

is de locatie van de uitbreiding aangepast. Dit duidt op een goede doorwerking van de inspraak op het beleid. 

Ook heeft het college van B&W besloten dat de Hoge Varen niet moet voorzien in 47 duurdere woningen 

maar in negentig woningen die geschikt zijn voor zowel koopwoningen als huurwoningen. Naast de 

aanpassing van de locatie in het bestemmingsplan Hierden Dorp zijn ook andere aspecten aangepast, zoals 

het verbieden van bedrijvigheid in het gebied Hoge Varen. Bovendien wordt beargumenteerd weergegeven 

waarom een bepaalde inspraakreactie kan zorgen voor wijziging van een plan en een andere reactie niet. 

Naar aanleiding van de inspraak zijn onder andere seniorenwoningen toegevoegd. Volgens de voormalig 

projectontwikkelaar hebben de gesprekken tussen de gemeente, de direct omwonenden en de 

projectontwikkelaar geleidt tot een goed plan dat gedragen wordt door de Hierdenaren. De resultaten van 

deze gesprekken zijn duidelijk terug te zien in het uiteindelijke plan. De projectontwikkelaar betwijfeld echter 

of het woningbouwprogramma dat hij heeft opgesteld in samenwerking met de gemeente en de direct 

omwonenden van Hoge Varen conform door de huidige projectontwikkelaars overgenomen wordt 

(Respondent 3, bijlage 4). Daarnaast zijn de resultaten van de klankbordgroep Hierden Dorp niet geheel 

terug te zien in het bestemmingsplan Hierden Dorp (Respondent 4 en 5, bijlage 4). Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat vooraf niet duidelijk is aangegeven wat de mate van invloed is. Tot slot zijn de bewoners 

realistisch in hun mate van invloed op het beleid. Zo zegt de belangenvereniging: ‘Je moet altijd denken: ze 

luisteren naar ons, maar ze gaan ook luisteren naar de tegenpartij en er moet toch iets uitkomen’ 

(Respondent 5, bijlage 4) (figuur 9.7). 

 

Figuur 9.7 Hoofdfactor ‘resultaten’ 
 Gemeente Bewoner Projectontwikkelaar 

Er is sprake van een vergroting van de inhoudelijke kwaliteit. Eens Neutraal Eens 

De interactieve aanpak heeft bijgedragen aan de oplossing van het probleem.  Eens Eens Eens  

Interactief beleid is toegepast bij het juiste probleem.  Eens Eens Eens 

De ideeën van de interactieve bijeenkomsten hebben doorgewerkt in het formele 
besluit. 

Eens Neutraal Eens  

Er zijn geen grijze oplossingen ontstaan. Eens Eens Eens  

Er is bestuurlijk draagvlak voor de interactieve aanpak. Eens Eens Eens  

Er is een goede inhoudelijke doorwerking. Eens Neutraal Eens  

Formele besluiten vinden niet achter gesloten deuren plaats. Eens Neutraal Neutraal 

De ideeën uit de interactieve bijeenkomsten zijn terug te vinden in het 
collegestandpunt.  

Niet van toepassing 

SUCCES OF FALEN? SUCCES SUCCES SUCCES 
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Proces 

Het proces is tot het ontwerpbestemmingsplan Hoge Varen soepel doorlopen. Door problemen met de 

voormalig projectontwikkelaar is het proces echter vertraagd. Bovendien is het niet eenvoudig om te gaan 

met zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Hoge Varen. Mede hierdoor is het project vertraagd. Het 

ontbreken van een financiële garantiestelling is de reden dat de gemeente besloten heeft het plan niet te 

ontwikkelen  in samenwerking met de voormalig projectontwikkelaar. Hij geeft aan dat ‘er geen argument was 

te noemen om niet met mij verder te gaan, behalve die financiële garantiestelling. maar dat was een gezocht 

argument. Je zult altijd een stok vinden om een hond te slaan, die vindt je altijd, dat was niet reëel’. 

Daarnaast vermoedt hij dat de gemeente dacht dat Omnia Wonen en Bimo Bouw het plan sneller zouden 

kunnen ontwikkelen. De voormalig projectontwikkelaar zegt hierover: ‘Kijk met Omnia en als die in augustus 

daadkrachtig aan de gang gegaan was en de zaken geregeld had dan hadden ze gelijk gehad. Maar het 

tegendeel blijkt nu. We zijn een jaar verder en er is nog niets gebeurt. Daar zijn ze de fout ingegaan’ 

(Respondent 3, bijlage 4). 

Op het voorontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp zijn veel inspraakreacties ingebracht en dit heeft 

geleid tot aanpassing van het plan. De projectleider zegt dat als hij het opnieuw het proces kon doorlopen hij 

dit beginstadium interactiever had willen aanpakken. De bewoner en de belangenvereniging voelen er echter 

niet veel voor interactief betrokken te worden waardoor de keus van de gemeente om slechts te werken met 

informatiemomenten een juiste lijkt. Het proces is hierdoor niet interactief van het begin tot het einde. De 

inloopavonden voor Hierden Dorp zijn gehouden na het schrijven van het bestemmingsplan. Naast de 

klankbordgroep zijn geen contactmomenten meer geweest tussen de gemeente en de belanghebbenden. 

Ook bij het project Hoge Varen is een informatieavond georganiseerd en de bewoner geeft aan dat hij dit een 

goed instrument vindt om de burgers te informeren. Na deze informatieavond is niet meer gesproken met alle 

bewoners van Hierden, maar wel met de direct omwonenden van Hoge Varen tijdens de gesprekken met de 

gemeente en de voormalig projectontwikkelaar. Het is aan te raden binnen korte tijd alle burgers van Hierden 

in te lichten over het proces Hoge Varen. Dit omdat het vertrouwen in de gemeente afneemt naarmate de 

ontwikkeling van Hoge Varen langer duurt. Door deze aanpak is het proces niet interactief vanaf het begin tot 

het einde. Slechts in het midden van het proces zitten informatiemomenten. De bijeenkomsten zijn echter niet 

georganiseerd om slechts informatie te geven. De gemeente stond ook open voor veranderingen, waardoor 

interactief beleid niet gebruikt is om slechts de doelen van de overheid te bereiken. De gemeente en de 

bewoner denken hier hetzelfde over. Doordat de beleidsdoelstelling niet was beide bestemmingsplannen 

interactief te ontwikkelen had de gemeente logischerwijs niet voor ogen hoe een succesvol interactief proces 

eruit moest zien (figuur 9.8). 

 

Figuur 9.8 Hoofdfactor ‘proces’ 

 Gemeente Bewoner Projectontwikkelaar 

Het proces was interactief vanaf het begin. Neutraal Oneens Eens 

Interactief beleid is niet gebruikt om slechts de doelen van de overheid te 
bereiken. 

Oneens Neutraal Eens  

Het proces was interactief tot het einde. Oneens Oneens Neutraal 

Het belang van macht wordt erkend. Eens Eens Eens 

Het interactieve proces is beheersbaar. Eens Eens Eens 

Duidelijk voor ogen is hoe succesvol interactief beleid er uit ziet.  Oneens Oneens Neutraal  

SUCCES OF FALEN? MATIG FALEN MATIG FALEN MATIG SUCCES 

 

§ 9.4 Conclusie 

Voordat de analyse is uitgevoerd is geconstateerd dat de gemeente Harderwijk bij beide 

bestemmingsplannen niet het doel had deze op een interactieve wijze te ontwikkelen. Toch is sprake van 

enige interactiviteit door de organisatie van inloopmogelijkheden, een klankbordgroep en een 

informatieavond. Daarnaast is het plan Hoge Varen ontstaan middels actieve samenwerking tussen de 

gemeente, projectontwikkelaar en de direct omwonenden van het plangebied Hoge Varen. Met name de 

hoofdfactoren ‘actoren’, ‘proces’ en ‘verloop interactieve bijeenkomsten’ worden minder positief beoordeeld. 

Dit wordt veroorzaakt doordat geen actoranalyse is uitgevoerd, het proces niet interactief is afgesloten en 

doordat de bewoner het idee had dat de gemeente zich niet helemaal aan de afspraken houdt die op de 

informatieavond zijn gemaakt (figuur 9.9).  
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Figuur 9.9 Overzicht hoofdfactoren en mate van succes 

 Gemeente Bewoner Projectontwikkelaar 

Actoren Matig succes Matig succes Matig succes 

Houding gemeente tegen over participanten Succes Succes Succes 

Verloop interactieve bijeenkomsten Matig succes Matig falen Matig succes 

Rolverdeling Succes Matig succes Matig succes 

Resultaat Succes Succes Succes 

Proces Matig falen Matig falen Matig succes 

TOTAAL MATIG SUCCES MATIG SUCCES MATIG SUCCES 

 

Uit de analyse blijken geen grote verschillen tussen de drie kernactoren. Wel zijn de bewoners op meer 

stellingen negatiever dan de gemeente. De projectleider Hierden Dorp geeft aan dat als hij het hele proces 

opnieuw zou kunnen doorlopen dat hij zou kiezen voor een meer interactiever traject dan waar nu voor 

gekozen is. Dit had kunnen voorkomen dat de locatie voor woningbouw gewijzigd moest worden. De bewoner 

en de belangenvereniging geven echter niet aan veel vroeger bij beleid betrokken te willen worden. Het gaat 

er hen om dat over de plannen goed gecommuniceerd wordt, hetzij via een informatieavond, hetzij via een 

brief. Indien zij weten waar zij aan toe zijn, hebben zij vertrouwen in de gemeente. Door de vertraging van het 

project Hoge Varen neemt dit vertrouwen in de gemeente echter af.  

De standpunten van de kernactoren kunnen verklaard worden. De gemeente vindt dat tijdens het proces 

de juiste beslissingen zijn genomen waardoor zij vele stellingen positief beoordeelt, maar zij oordeelt over 

haar eigen handelen. Tijdens de interviews met de ambtenaren van de gemeente Harderwijk kwam meerdere 

malen naar voren dat zij verwachten dat de voormalig projectontwikkelaar zeer negatief zou zijn over het 

proces van Hoge Varen. De voormalig projectontwikkelaar geeft echter aan dat het proces van Hoge Varen 

een goed proces is geweest en dit proces zelfs een voorbeeld is voor andere projecten. Hij doelt hier met 

name op het interactieve karakter van de totstandkoming van het woningbouwprogramma samen met de 

gemeente en de grondeigenaren van Hoge Varen. Logischerwijs doelt hij hier op het proces totdat hij buiten 

spel is gezet en staat hij niet achter dit besluit van de gemeente. Dit heeft er echter niet toe geleid dat hij zich 

zeer negatief uitlaat over de gemeente Harderwijk. Hiervoor zijn twee verklaringen. Ten eerste is hij 

betrokken bij meerdere kleinschalige plannen in de gemeente, waardoor zijn beeld van de gemeente niet 

alleen bepaald wordt door het project Hoge Varen. Ten tweede heeft hij met Omnia Wonen afgesproken dat 

hij de makelaardijrechten krijgt van Hoge Varen. Hierdoor heeft hij geen financiële verantwoordelijkheid maar 

brengt het plan hem toch opbrengst. Naar aanleiding van het interview lijkt het erop dat de voormalig 

projectontwikkelaar achteraf gelukkig is met deze situatie gezien de economische recessie. Zo zegt hij: 

‘Achteraf gezien ben ik eigenlijk niet rouwig om dat het op deze manier gebeurt is. Ik had natuurlijk net zoals 

Omnia nu de zaak wat stagneert ook problemen gekregen met de verkoop. De woning die ik in mijn 

registratie had staan met een verkoopprijs van zeg 4,5 ton. Ja dat zit er nu ook niet meer in’. Het interview 

wordt afgesloten met de woorden: ‘Ik heb van het begin tot nu toe minder plezierige momenten gehad. Maar 

ik hoop dat het plan dat ik op gezet hebt min of meer wordt gerealiseerd en dan kun je toch terugkijken op 

iets waar jouw initiatief heeft geleid tot iets. En daar kun je trots op zijn’ (Respondent 3, bijlage 4). Bovendien 

mag de gemeente deze lokale voormalige projectontwikkelaar dankbaar zijn voor zijn goede contacten met 

de grondeigenaren het plangebied Hoge Varen. Dit heeft een versnellende werking op het proces gehad en 

hierdoor ontstond draagvlak voor het plan. Tot slot zijn de bewoners sceptisch over het plan Hoge Varen. Dit 

is logisch gezien de vertraging van het project. Daarom verdient het aanbeveling dat de gemeente binnenkort 

duidelijk verschaft aan de bewoners over de voortgang van het project Hoge Varen. 

In het volgende hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de drie projecten en wordt de ontwikkeling 

van de gemeente Harderwijk weergegeven.  
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HOUDING GEMEENTE TEGENOVER PARTICIPANTEN 
Stadsweiden 

� Gemeente: Matig succes 
� Bewoners: Matig falen  

Novus 
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes 
� Projectontwikkelaar: Succes  

Hoge Varen    
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes 
� Projectontwikkelaar: Succes 

 

HOOFDSTUK 10. Integratie drie projecten  

 

§ 10.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is geanalyseerd in welke mate de succes- en faalfactoren die bepalend zijn 

voor interactief beleid een rol spelen bij een actualiseringsplan, een herinrichtingsproject en een 

uitbreidingsproject. In dit hoofdstuk vindt een vergelijking plaats van deze projecten en wordt gezocht naar 

verklaringen voor deze verschillen. Deze verklaringen kunnen gezocht worden in de context zoals geschetst 

in hoofdstuk vijf. Bovendien wordt ingegaan op de situatie in de gemeente Harderwijk in het algemeen. Dit op 

basis van interviews met de communicatiedeskundige, de beleidsmedewerker juridische kwaliteitszorg en de 

projectgroep burgerparticipatie. (Respondenten 11, 12 en 13, bijlage 4). Zo wordt aangegeven wat de 

ontwikkelingen zijn betreffende interactief beleid in de gemeente en welke ontwikkelingen nog gerealiseerd 

moeten worden om beter om te gaan met interactief beleid.  

 

§ 10.2 Vergelijking projecten  

Als gekeken wordt naar de aanpak van de projecten zijn nauwelijks verschillen te zien. Bij geen van de 

projecten zijn vooraf beleidsdoelstellingen opgesteld waardoor uiteraard de beleidsdoelstelling ontbreekt om 

beleid interactief te ontwikkelen. Hierdoor is het lastig het beleid te evalueren omdat de resultaten niet 

getoetst kunnen worden aan de beleidsdoelstellingen die vooraf zijn opgesteld. Bovendien bestaat hierdoor 

onduidelijkheid over de verwachte mate van participatie. In deze paragraaf vindt een vergelijking op 

hoofdlijnen plaats tussen de verschillende projecten aan de hand van de zes hoofdfactoren (figuur 10.1) 

 

Figuur 10.1 Resultaten analyse in evaluatiemodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actoren 

ACTOREN 
Stadsweiden 

� Gemeente: Matig succes 
� Bewoners: Matig falen  

Novus 
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Matig succes 
� Projectontwikkelaar: Succes 

Hoge Varen    
� Gemeente: Matig succes 
� Bewoners: Matig succes 
� Projectontwikkelaar: Matig succes 

ROLVERDELING 
Stadsweiden 

� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Matig succes  

Novus 
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes 
� Projectontwikkelaar: Succes  

Hoge Varen    
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Matig succes 
� Projectontwikkelaar: Matig succes 

 

RESULTAAT 
Stadsweiden 

� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes  

Novus 
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes 
� Projectontwikkelaar: Succes  

Hoge Varen    
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes 
� Projectontwikkelaar: Succes 

 

VERLOOP INTERACTIEVE BIJEENKOMSTEN 
Stadsweiden 

� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Matig succes  

Novus 
� Gemeente: Succes 
� Bewoners: Succes 
� Projectontwikkelaar: Succes  

Hoge Varen    
� Gemeente: Matig succes 
� Bewoners: Matig falen 
� Projectontwikkelaar: Matig succes 

 

PROCES 
Stadsweiden 

� Gemeente: Matig succes 
� Bewoners: Matig succes  

Novus 
� Gemeente: Matig falen 
� Bewoners: Matig succes 
� Projectontwikkelaar: Matig succes 

Hoge Varen    
� Gemeente: Matig falen 
� Bewoners: Matig falen 
� Projectontwikkelaar: Matig succes 
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Actoren 

Opvallend is dat bij geen van de projecten een bewuste actoranalyse is gemaakt. Ook Edelenbos stelt bij de 

projecten ‘De Bilt in Beweging’ en ‘Wonen in Wijnbergen’ vast dat bij deze projecten geen actoranalyse 

uitgevoerd is. Het ontbreken van een actoranalyse hoeft niet altijd nadelige gevolgen te hebben voor het 

interactieve proces, maar veroorzaakt wel onzekerheid in het proces. Zo zijn bij het herinrichtingsproject 

Novus en het uitbreidingsproject Hoge Varen geen belangen over het hoofd gezien. Dit is echter bij het 

actualiseringsplan Stadsweiden het gevolg van het ontbreken van de actoranalyse. De verwachting was niet 

dat de toevoeging van de fietsbrug aan het bestemmingsplan zoveel ophef zou veroorzaken. Uiteindelijk 

heeft de weerstand tegen de fietsbrug veroorzaakt dat de Raad van State goedkeuring onthouden heeft aan 

het bestemmingsplan. Weliswaar is deze goedkeuring niet veroorzaakt door de fietsbrug maar door het feit 

dat de provincie Gelderland het goedkeuringsbesluit te laat bekend heeft gemaakt. Doordat geen inspraak 

verleend is op de fietsbrug is het vertrouwen tussen de burger en de gemeente ernstig geschaad. In de 

zienswijze van het buurtcomité ‘Houd Stadsweiden Groen’ is opgenomen: ‘Tijdens de enige inspraakavond in 

2004, die van gemeentewege in dit proces is georganiseerd, bleek in de plankaart geen fietsbrug 

opgenomen. In later stadium is deze via een ambtshalve wijziging in het plan ingevoegd. Belanghebbenden 

zijn daarom in de fase die daarvoor bedoeld is niet goed geïnformeerd en voorgelicht’ (Buurtcomité ‘Houd 

Stadsweiden Groen’, 2008). De communicatie bij het project Stadsweiden heeft ruim te kort geschoten, maar 

door een mediator in te schakelen gaf de gemeente aan dat zij zich bewust was van de slechte communicatie 

en dit wilde verbeteren. Het ontbreken van de actoranalyse heeft vervolgens nog een fout in het proces 

veroorzaakt. Het mediationtraject is doorlopen met de buurtcomité en niet met de direct belanghebbenden. 

De hoofdfactor ‘actoren’ wordt ten opzichte van de overige vijf hoofdfactoren negatief beoordeeld. Dit wordt 

veroorzaakt doordat sprake is van een lage mate van interactiviteit en geen actoranalyse is uitgevoerd. Tot 

slot zijn de  bewoners bij twee van de drie projecten minder positief dan de gemeente en de eventuele 

projectontwikkelaar over de stellingen. 

 

Houding gemeente tegenover participanten 

Bij de projecten Novus en Hoge Varen is de houding van de gemeente tegenover de participanten één van 

de hoofdfactoren die zorgt voor het slagen van interactief beleid. De informatieavonden die de gemeente 

organiseert worden positief beoordeeld. Tijdens deze avonden wordt door de gemeente duidelijk de mate van 

participatie aangegeven. Ook wordt serieus omgegaan met de inspraak. De eindverslagen inspraak bevatten 

een beargumenteerde reactie op de inspraakreactie. Bij het project Novus is echter strikt omgegaan met de 

inspraaktermijn, waardoor de inspraakreactie officieel niet meegenomen is in het proces. De projectleider gaf 

echter aan op de hoogte te zijn van de reactie van de desbetreffende persoon en dat zijn reactie is 

meegenomen in de besluitvorming. Wel is opmerkelijk dat bij dit project de projectontwikkelaar een relatief 

grote rol heeft als het gaat om communicatie met de burger. De projectontwikkelaar heeft diegenen bezocht 

die aangegeven hadden tegen een gedeelte van het plan te zijn. De vraag is of de projectontwikkelaar 

degene moet zijn die met deze bezwaren moet omgaan of de gemeente. De projectontwikkelaar heeft 

immers een commercieel belang, terwijl de gemeente het algemeen belang dient. Het project Stadsweiden is 

echter minder soepel doorlopen. Het proces wordt tot het bestemmingsplan positief beoordeeld door de 

bewoners. Nadat de bewoners zich ervan bewust waren dat de fietsbrug opgenomen was in het 

bestemmingsplan hebben zij meerdere malen contact gezocht met de gemeente om hier vragen over te 

stellen. Volgens de bewoners werd hier niet serieus op gereageerd en is een buurtcomité opgericht om de 

krachten te bundelen. Ook het buurtcomité kreeg geen reactie van de gemeente en heeft toen via de pers 

aandacht proberen te krijgen voor het probleem. Doordat de gemeente mediation aangeboden heeft is de 

mening van de bewoners over de gemeente veranderd. Het vertrouwen is nog niet hersteld, maar wederzijds 

begrip is wel ontstaan. De gemeente heeft zich kwetsbaar opgesteld door mediation voor te stellen. De 

hoofdfactor ‘houding gemeente tegenover de participanten’ wordt dan ook als matig falen gewaardeerd door 

de bewoners. Bij de andere projecten is deze hoofdfactor een (matige) succesfactor van interactief beleid. 

 

Verloop interactieve bijeenkomsten 

Bij alle drie de projecten wordt voordat de mogelijkheid bestaat tot inspraak een informatieavond 

georganiseerd. Tijdens deze informatieavond wordt door de betrokken ambtenaar het 

voorontwerpbestemmingsplan toegelicht. De opmerkingen die tijdens de informatieavonden worden gemaakt 

kunnen leiden tot aanpassing van de plannen waardoor de gemeente aantoont dat zij een open houding 
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heeft. Mede hierdoor wordt het vertrouwen in de gemeente versterkt. Deze interactieve bijeenkomsten 

organiseert de gemeente op de juiste manier, uitgezonderd de informatieavond over de fietsbrug. Belangrijk 

voor het slagen van een informatieavond is dat de juiste ambtenaar de avond voorzit. Zo is de 

informatieavond over de fietsbrug georganiseerd door een ambtenaar die betrokken is bij de planuitvoering, 

terwijl die avond georganiseerd zou moeten worden door een ambtenaar die is betrokken bij de planvorming. 

Dankzij de inspraak- en participatieverordening van de gemeente Harderwijk is voor alle projecten een 

voorontwerpbestemmingsplan opgesteld waarbij de mogelijkheid bestaat een inspraakreactie in te dienen. De 

gemeente gaat uiterst zorgvuldig om met deze inspraakreacties en legt het commentaar op de 

inspraakreacties vast in het eindverslag inspraak, die opgestuurd wordt naar de insprekers. Regelmatig 

leiden inspraakreacties tot aanpassing van het plan. Bij het voorontwerpbestemmingsplan Stadsweiden 

leiden zelfs vier van de vijf inspraakreacties tot aanpassingen van het plan. Bovendien leiden de 

inspraakreacties op het bestemmingsplan Hierden Dorp tot verandering van de locatie voor woningbouw. De 

gemeente luistert naar de inspraakreacties en bestrijdt ze niet. Dit toont aan dat de gemeente een open 

houding inneemt en openstaat voor verandering. In hoofdstuk één is een aantal nadelen van inspraak 

genoemd, waaronder dat inspraak geen grote wijzigingen in het plan tot gevolg kan hebben. De gemeente 

Harderwijk toont met de wijziging van de woningbouwlocatie aan dat dit wel degelijk mogelijk is. 

In de inspraakverordening is opgenomen dat bij grote projecten een voorontwerpbestemmingsplan 

opgesteld moet worden waarop inspraak gegeven moet worden. Een persoonlijke uitnodiging voor de 

informatieavonden wordt gewaardeerd. Zo geeft de omwonende van het project Novus aan dat hij per brief 

uitgenodigd is voor de informatieavond en dit op prijs stelt. Ook geeft de bewoner van Hierden aan dat hij 

tevreden is over de inspraak en de informatieavond, ‘maar dan word je toch weer teleurgesteld als de 

gemeente zegt: tja dat had je toch op de gemeentepagina kunnen bekijken. Dan denk je, hadden ze dat niet 

beter kunnen communiceren, dan maken ze zich er weer gemakkelijk van af’ (Respondent 4, bijlage 4). 

Daarom verdient het aanbeveling naast het bericht op de gemeentepagina vaker gebruik te maken van een 

persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden aan de direct betrokkenen. Ook de 

communicatiedeskundige beseft dat heel veel mensen de berichten op de gemeentepagina niet lezen 

(Respondent 11, bijlage 4).  

De gemeente maakt erg weinig gebruik van de overige instrumenten van interactief beleid zoals in figuur 

4.2. Zo wordt nauwelijks een instrument gebruikt die door de gemeente Hengelo op de treden adviseren, 

coproduceren en meebeslissen gezet wordt (Gemeente Hengelo, 2003). Een meer interactieve aanpak kan 

leiden tot meer draagvlak voor beleid, meer creativiteit in het beleidsproces en een versnelling van het 

beleidsproces. Het project Hoge Varen is echter wel interactief tot stand gekomen met samenwerking tussen 

gemeente, projectontwikkelaar en burgers (Respondent 3, bijlage 4). Daarnaast denkt de gemeente voordat 

het project gestart wordt niet bewust na over welke instrumenten gebruikt zouden kunnen worden en de 

binding van de uitkomsten van die instrumenten. Ook stelt de gemeente bij geen van de projecten vast welk 

type draagvlak zij wil hebben voor het project. Dit in tegenstelling tot het ‘Programma Museumkwartier’ waar 

de gemeente Utrecht in een vroegtijdig stadium bepaald welk type draagvlak zij wil hebben en welke 

belanghebbenden daarvoor nodig zijn (De Graaf, 2007, p.134).  

 

Rolverdeling 

Bij alle drie de projecten wordt de hoofdfactor ‘rolverdeling’ positief beoordeeld. Opvallend is dat geen van de 

drie bestemmingsplannen is opgesteld door alleen de gemeente. De gemeente heeft het ontwikkelen van de 

bestemmingsplannen en de ruimtelijke onderbouwing voor Novus uitbesteed aan het stedenbouwkundig 

adviesbureau BügelHajema. Afgevraagd kan worden of deze uitbesteding altijd gewenst is. De gemeente zelf 

is immers het meest op de hoogte van wat er speelt in de gemeente en welke aanpassingen er moeten 

komen. Het vele uitbesteden van de bestemmingsplannen komt niet ten goede aan de kwaliteit van de 

bestemmingsplannen. De gemeentelijke projectleiders behouden overigens hun verantwoordelijkheid als het 

ontwikkelen van een bestemmingsplan uitbesteed wordt aan een adviesbureau. 

 

Resultaat 

In het theoretisch perspectief is gesteld dat interactief beleid het beste past bij matig gestructureerde 

problemen, omdat bij dit soort problemen interactie tussen actoren noodzakelijk is om tot beleid te komen. 

Doordat bij de geëvalueerde projecten alleen sprake was van inspraak op het beleidsvoornemen, kan gesteld 

worden dat de gemeente de projecten als gestructureerde problemen zag. Interactie met derden is hierdoor 
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niet meer nodig om tot een bestemmingsplan te komen. Dit betekent echter niet dat het bestemmingsplan 

niet meer gewijzigd kan worden naar aanleiding van de inspraak. Bij de fietsbrug in het bestemmingsplan 

Stadsweiden lijkt het te gaan om een ongestructureerd probleem volgens de typologie van Hisschemöller 

(1998). De waarden en de belangen van de gemeente en de tegenstanders van de fietsbrug verschillen 

zoveel dat geen oplossing gevonden kan worden voor het probleem. Door de inzet van een mediator is het 

ongestructureerde probleem omgezet in een matig gestructureerd probleem dat geschikt is voor een 

interactieve aanpak.  

De respondenten zijn over het algemeen positief als het gaat om de resultaten van de 

informatiebijeenkomsten, de inspraak en de mediation. Met name het mediationtraject krijgt veel lof van de 

participanten. Voor alle drie de projecten is een informatiebijeenkomst gehouden. De opmerkingen die op 

deze avonden worden gegeven werken vaak door in het plan of beargumenteerd wordt waarom dit niet tot 

aanpassing van het plan kan leiden. Dit geldt ook voor de inspraakreacties. De conclusie is dat de 

bijeenkomsten die de gemeente organiseert op een goede manier verlopen. Hierdoor wordt de hoofdfactor 

‘resultaat’ positief beoordeeld. Het aantal bijeenkomsten is echter gering en het type instrument kan 

interactiever.  

Betwijfeld wordt of de gemeente haar doel bereikt heeft met het mediationtraject. Het buurtcomité geeft 

namelijk aan dat de direct belanghebbenden wellicht in beroep gaan tegen de fietsbrug: ‘En ja, wij hebben 

eigenlijk het gevoel dat de gemeente er nu echt alles aan gedaan heeft en ons gehoord heeft en dat er nu 

een goed alternatief ligt. Dus als jullie [direct belanghebbenden] door willen, feel free maar reken niet op ons.  

Want die mensen hadden toch ook wel zo iets van jullie zijn in gesprek, hebben al een aantal keren 

rechtszaken voorbereid, dus een beetje lekker aanleunend op ons. En toen zeiden wij van moet je eens 

luisteren. In onze beleving heeft de gemeente nu ook echt een handreiking geboden, wij zien niet in dat er 

iets anders gaat uitkomen als je een rechtszaak doet’ (Respondent 15, bijlage 4). Het buurtcomité geeft aan 

tevreden te zijn met de uitkomsten van de mediation, maar de direct belanghebbenden niet. Afgevraagd 

wordt of het mediationtraject doorlopen had moeten worden met het buurtcomité of met de direct 

belanghebbenden. 

 

Proces 

Naast de informatieavonden worden bij het project Novus geen interactieve bijeenkomsten gehouden 

waardoor de processen niet interactief zijn van begin tot het einde. Met name door deze subfactor wordt de 

hoofdfactor ‘proces’ negatiever beoordeeld dan de overige factoren. De informatieavonden worden gehouden 

nadat het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld waardoor het voor belanghebbenden slechts mogelijk is 

kritiek te geven op dit beleidsvoornemen. Zij kunnen niet meedenken over wat in het 

voorontwerpbestemmingsplan opgenomen had moeten zijn. Nadat de informatieavonden zijn gehouden 

worden geen bijeenkomsten meer gehouden waardoor de processen niet interactief worden afgesloten. Het 

proces van het actualiseringsplan Stadsweiden is anders verlopen. Dit project is ook niet interactief vanaf het 

begin maar is interactief afgesloten. De mediationbijeenkomsten hebben geleid tot aanpassing van het plan. 

Ook het proces van het project Hoge Varen is interactiever verlopen dat het project Novus. In samenwerking 

met de projectontwikkelaar, de burgers en de gemeente is het woningbouwprogramma opgesteld.  

 

§ 10.3 Ontwikkelingen gemeente Harderwijk  

Een aantal interviews is gehouden binnen de gemeente Harderwijk om te achterhalen wat de ontwikkelingen 

zijn geweest als het gaat om interactief beleid. Daarnaast is gevraagd wat zij vinden van de manier waarop 

de gemeente Harderwijk met interactief beleid omgaat en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Hiervoor is 

onder andere gesproken met de communicatiedeskundige. Zij heeft de opdracht gegeven het gebruik van de 

VINI-notitie te evalueren (Respondent 11, bijlage 4). Daarnaast is gesproken met de leden van de 

projectgroep burgerparticipatie, die zich bezighoudt met de analyse van de VINI-notitie (Respondent 13, 

bijlage 4). Tot slot is gesproken met de senior beleidsmedewerker juridische kwaliteitszorg (Respondent 12, 

bijlage 4).  

Ondanks de fouten die gemaakt zijn bij het bestemmingsplan Stadsweiden, hecht de gemeente veel 

waarde aan de inspraak. De inspraakverordeningen van 1995 en 2007 tonen dit aan. Hoewel de Wro niet 

verplicht tot inspraak, heeft de gemeente Harderwijk er toch voor gekozen inspraak te verlenen op het 

voorontwerpbestemmingsplan. De reden is dat hierdoor belanghebbenden in een vroegtijdig stadium hun 

bezwaren tegen het bestemmingsplan kenbaar kunnen maken. De projectleider van Hierden Dorp en 



 

     - 93 - 
   
 

Stadsweiden is grotendeels verantwoordelijk voor de inhoud van de inspraakverordening (Respondent 1, 

bijlage 4). Ook de projectleider van Novus geeft aan de inspraakverordening als een pluspunt te zien maar 

betwijfelt of de inspraakverordening op de juiste manier gebruikt wordt (Respondent 7, bijlage 4).  

In de inspraakverordening zijn aparte artikelen over inspraak en participatie opgenomen. De projectgroep 

burgerparticipatie geeft aan dat in de organisatie geen eenduidigheid bestaat over deze twee begrippen. Zo 

wordt inspraak vaak gezien als participatie terwijl participatie een verdergaande vorm van inspraak is 

(Respondent 13, bijlage 4). Ook de beleidsmedewerker juridische kwaliteitszorg geeft aan dat hij zich wel 

eens afvraagt of men het verschil weet tussen participatie en inspraak (Respondent 13, bijlage 4). Het 

verschil tussen inspraak en interactief beleid is echter minder strikt dan gesteld in het theoretisch perspectief. 

Hierin is gesteld dat inspraak eenrichtingsverkeer is en participatie of interactief beleid tweerichtingsverkeer 

(Van de Peppel & Prummel, 2000). Bij inspraak hebben belanghebbenden echter de mogelijkheid aan te 

geven met welk aspect zij het niet eens zijn in het beleidsvoornemen van de gemeente, waardoor het niet 

alleen maar eenrichtingsverkeer is. Daarnaast wordt een interactief traject vaak gestart door een gemeente, 

waardoor de gemeente meer is dan alleen een deelnemer in het debat. Er kan echter niet ontkend worden 

dat belanghebbenden in een interactief traject meer invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het beleid, 

zoals op de probleemdefinitie.  

Binnen de gemeentelijke organisatie bestaan ideeën over wanneer inspraak gewenst is. Zo geeft de 

stedenbouwkundige van het project Hoge Varen aan dat: ‘Als je een beetje een groot project hebt waarvan je 

denkt dat de bevolking daar wel wat van vindt, of invloed heeft op de leefomgeving dan doen we daar dus wel 

inspraak op’ (Respondent 2, bijlage 4). De communicatiedeskundige geeft aan dat op dit moment inspraak 

‘keurig volgens het boekje gaat’ (Respondent 11, bijlage 4).  

Tevens geven de respondenten aan dat de gemeente de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling heeft 

doorgemaakt als het gaat om inspraak en participatie. Zo geeft de projectleider van Hierden Dorp en 

Stadsweiden aan dat de gemeente steeds interactiever wordt. Een voorbeeld is de actualisering van het 

bestemmingsplan Buitengebied. Voordat het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld kregen de bewoners 

de mogelijkheid wensen en ideeën in te dienen voor de ontwikkeling van het buitengebied (bijlage 3). 

Daarnaast zijn er volgens deze projectleider twee stromingen te vinden binnen de gemeente Harderwijk. De 

eerste stroming bestaat uit degenen die geen waarde schenken aan inspraak en participatie en de tweede 

stroming zijn degenen die het juist belangrijk vinden inspraak te verlenen en belanghebbenden te laten 

participeren. De tweede stroming is op dit moment dominant en dit is onder andere te zien aan de huidige 

inspraakverordening. De projectleider zegt: ‘Nu is de politieke wind zo dat inspraak belangrijk is. Ik ben 

geneigd te zeggen nu gaan we het eindelijk doen zoals ik altijd in het hoofd had. Zoveel mogelijk vanuit een 

blanco situatie naar mensen luisteren’ (Respondent 1, bijlage 4). Ook vertelt hij dat het voorkomt dat niet 

serieus met de inspraakreacties wordt omgegaan en dat je dan die bezwaren weer tegen komt bij het 

ontwerpbestemmingsplan. Hij ziet dit als een verkeerde vorm van inspraak en vindt dat dit niet ten goede 

komt aan de relatie tussen burger en gemeente. Ook de beleidsmedewerker stelt dit vast: ‘En als die burger 

dan komt, he lastig die vervelende burger, in plaats van we gaan naar u luisteren gaan we hem bestrijden. 

We gaan zijn bezwaarschrift ongegrond verklaren want dat past niet in het beeld en vervolgens heb je een 

boze burger die dan bezwaar en beroep aantekent en dat wint of verliest of in ieder geval een heel raar 

gevoel heeft in contacten met de gemeente en burgers (Respondent 12, bijlage 4). Dit betekent echter niet 

dat alleen maar negatief omgegaan wordt met inspraak. ‘Nu wordt meestal serieus omgegaan met inspraak 

met goede argumenten. Vroeger werd dat niet gedaan, twee of drie regeltjes en dat gaf alleen maar irritatie. 

Dat heb ik in huis vaker gezegd, dat is niet de manier waarop je met mensen omgaat. Je raakt alleen maar 

zwaarder gefrustreerd en geïrriteerd en dan kun je net zo goed geen inspraak houden, dat heeft geen zin’ 

(Respondent 1, bijlage 4). Ondanks zijn visie op inspraak en het betrekken van burgers bij beleid is toch 

verkeerd ingeschat welke invloed de komst van de fietsbrug in het bestemmingsplan zou hebben. Ook de 

bewoners geven aan dat zij een positieve ontwikkeling zien als het gaat om inspraak: ‘Maar is inspraak 

slecht? Ik denk het niet. Het is stukken verbeterd moet ik eerlijk zeggen’ (Respondent 4, bijlage 4). Omdat de 

gemeente zorgvuldig omgaat met de inspraakreacties zijn de respondenten tevreden over de 

inspraakprocedure waardoor inspraak bij Hierden Dorp, Hoge Varen en Novus niet geleid heeft tot een wij-zij 

gevoel. Dit is echter bij het onderdeel fietsbrug in het bestemmingsplan Stadsweiden wel ontstaan, maar dit 

wordt juist veroorzaakt door het ontbreken van de inspraakprocedure waardoor het vertrouwen geschaad is 

tussen burger en gemeente.  
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Ondanks dat bij de geëvalueerde projecten geen sprake is van een hoge mate van interactief beleid, is 

een trend waarneembaar richting interactief beleid. Zo is beleid gevormd over hoe omgegaan moet worden 

met interactief beleid, zoals de VINI-notitie en de checklist participatie. Hoewel de VINI-notitie ambitieus 

beleid is, wordt het in de praktijk weinig gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt dat de VINI-notitie weinig bekendheid 

heeft in de ambtelijke organisatie en dat de notitie oog voor de praktijk mist. Een aanpassing en betere 

inbedding van de VINI-notitie in de dagelijkse praktijk is noodzakelijk om een interactieve traditie van 

beleidsvorming op te zetten. De evaluatie naar het gebruik van de VINI-notitie uitgevoerd door onderzoeks- 

en adviesbureau Partners+Pröpper moet leiden tot een verbetering van het praktijkgebruik van de VINI-

notitie. De verwachting is dat naar aanleiding van de evaluatie de VINI-notitie aangepast wordt. Alleen een 

onderzoek naar het gebruik van de VINI-notitie en een verandering van het beleid op papier is niet 

voldoende. Het doel moet zijn dat de hele ambtelijke organisatie op de hoogte is van het beleid over 

interactief beleid en dit ook toepast. Hiervoor is onder andere een overzicht en definiëring van de 

beleidsinstrumenten noodzakelijk, zodat niet het wiel telkens opnieuw uitgevonden moet worden. Enkele 

jaren geleden heeft de gemeente het projectplan ingevoerd zoals toegelicht in hoofdstuk vijf. Dit projectplan is 

bekend en wordt gebruikt door de hele ambtelijke organisatie. Dit moet ook gelden voor het beleid over 

interactief beleid. Het projectplan toont aan dat het mogelijk is dat beleid door de hele ambtelijke organisatie 

gebruikt wordt. Overigens wordt de communicatieparagraaf in het projectplan vaak summier of niet ingevuld 

(Respondent 11, bijlage 4). Ook hieruit is af te leiden dat het belang dat aan interactief beleid en aan 

communicatie gegeven groter zou kunnen zijn. Ook dit is een leerpunt voor de gemeente.  

Indien de gemeente meer interactief beleid gaat toepassen zal de rol van de gemeente in het netwerk 

veranderen. Bij de netwerkplanning in het wetenschappelijk perspectief is gesteld dat bij interactief beleid de 

overheid niet meer de hoofdrolspeler is maar deelnemer aan het interactieve proces (Van de Peppel & 

Prummel, 2000). Tot nu toe speelt de gemeente zeker de hoofdrol in het ontwikkelen van ruimtelijke plannen. 

De gemeente stelt de plannen op en bepaalt welke aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de 

inspraakreacties. Ook dit duidt erop dat de manier van beleidsvorming in de gemeente Harderwijk nauwelijks 

interactief is. De informatieavonden en de inspraak kunnen gezien worden als een lage vorm van interactief 

beleid. Bijna alle respondenten gaven aan dat met deze instrumenten op de juiste manier omgegaan wordt, 

waardoor geconcludeerd kan worden dat de stappen die de gemeente Harderwijk onderneemt ook juist 

gebeuren. Het ontbreekt echter aan het gebruik van meer instrumenten. Indien de gemeente kiest voor meer 

beleid interactief ontwikkelen, zal dit leiden tot een rolverandering. De gemeente zal echter nooit een 

gelijkwaardige partner worden in een interactief proces, omdat de gemeente het algemeen belang dient te 

behartigen (Weggeman, 2003; Van den Heuvel, 2005). 

Daarnaast geeft het wetenschappelijk perspectief aan dat communicatie zeer belangrijk is om tot goede 

resultaten te komen. De gemeente moet meer beseffen dat communicatie de enige manier is om achter de 

belangen van de verschillende actoren te komen (Forester, 1989). Hieruit is af te leiden dat de 

communicatieve planning nog niet terug te zien is in de gemeente Harderwijk. Bovendien wordt in de 

gemeente Harderwijk het belang van de inhoud van het bestemmingsplan geplaatst boven het belang van de 

procesgang waardoor binnen de gemeente Harderwijk geen sprake is communicatieve planning. Dit komt 

voort uit de lage mate van interactief beleid. De waarneembare trend richting interactief beleid zal 

waarschijnlijk samengaan met de trend richting meer communicatieve planning.  

Onder de respondenten bestaat geen eenduidigheid over wanneer een project interactief benaderd moet 

worden. Zo geeft de communicatiedeskundige aan dat zij denkt dat een interactieve aanpak voor veel 

projecten geschikt is: ‘In principe kun je heel veel projecten interactief doen. Als je daar onder verstaat dat je 

informeert, communiceert met mensen en je ze laat deelnemen. Nou dat kun je dat op heel veel projecten 

toepassen. Ik denk dat bijna alle projecten dat wel zouden moeten hebben zelfs’ (Respondent 11, bijlage 4). 

Later geeft zij aan dat het bij een actualiseringsplan waarschijnlijk alleen moet blijven bij inspraak 

(Respondent 11, bijlage 4). Ook de projectleider van het bestemmingsplan Stadsweiden vindt dat een 

interactieve aanpak niet geschikt is voor een actualiseringsplan (Respondent 1, bijlage 4). De 

beleidsmedewerker juridische kwaliteitszorg geeft echter aan dat juist een actualiseringsplan geschikt is voor 

interactief beleid. Hij stelt: ‘Juist een actualiseringsplan is geschikt voor interactief beleid. Je vraagt dan: zijn 

jullie het met het huidige bestemmingsplan eens, vinden jullie dat daar wat in veranderd moet worden. En 

daar zou je dan een groepje van kunnen maken, waarom niet?’ Ook geeft hij aan: ‘Je moet burgers 

vroegtijdig betrekken voor de inspraak. Je zit hier niet voor jezelf, je doet het voor de burger. Je bent een 

instelling die voor de burger bezig is, die dingen ontwikkeld die je misschien niet eens zal willen maar 
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waarvan burgers zeggen dat is precies wat ik wil. Dat is de kunst van besturen’. Dezelfde respondent geeft 

aan dat dit te weinig gebeurt omdat Harderwijk een zeer ambitieuze gemeente is en plannen graag wil 

doorzetten waardoor de burgers soms als lastig beschouwd worden (Respondent 12, bijlage 4). Interactief 

beleid heeft onder andere tot doel draagvlak voor het gevormde beleid te ontwikkelen en in een vroegtijdig 

stadium de belangen van de belanghebbenden te achterhalen. Juist door vooraf te vragen aan de bewoners 

of zij graag dingen anders willen zien in hun omgeving wordt voorkomen dat later inspraakreacties en 

zienswijzen worden ingediend tegen het betreffende bestemmingsplan. Dit toont het gering aantal 

inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Hoge Varen aan. Bovendien voelen burgers zich 

betrokken bij hun woon- en leefomgeving waardoor het waarschijnlijk is dat zij kunnen aangeven welke 

ontwikkelingen en veranderingen de wijk nodig heeft. Hierdoor lijkt een actualiseringsplan juist geschikt om 

interactief te ontwikkelen.  

Meerdere respondenten geven echter aan dat het niet zozeer gaat om welk type plan het gaat, maar dat 

het meer gaat om de situatie per project. Zo geeft de projectleider van Novus aan dat interactief beleid 

geschikt is ‘als je met je klompen aan kan voelen dat ze voor sommige mensen negatieve gevolgen hebben, 

dat je mensen mee moet nemen in het proces. En hoe dat dan moet vind ik moeilijk’. Dezelfde projectleider 

geeft aan dat ‘het gevaar van participatie is dat je geneigd zal zijn om iedereen zijn zin te geven’ en ‘dat je 

bang bent dat het dan nog kleurlozer wordt, dan komt er ook nog dat belangetje bij, moeten we ook nog dat 

belangetje meenemen en je weet dan dat de politiek dat kleine belangetje soms enorm gaat opblazen zeker 

al iemand dat belang goed onder het voetlicht weet te brengen, dat wordt er onevenredig veel rekening mee 

gehouden’ (Respondent 7, bijlage 4). De ongelijke invloed van de inspreker tijdens de raadsvergaderingen 

werd ook door de bewoner van Hierden genoemd (Respondent 4, bijlage 4). Bovendien geeft de projectleider 

van Novus aan dat interactief beleid niet altijd hoeft te leiden tot betere plannen: ‘misschien leveren goede 

plannen ook wel eens heel veel bezwaren op en moet je toch durven doorzetten’ (Respondent 7, bijlage 4). 

Dezelfde projectleider geeft aan dat het lastig is hoe je interactief beleid vorm moet geven en dat naast de wil 

om belanghebbenden te betrekken ook andere aspecten van invloed zijn op de keus voor interactief beleid. 

‘In de praktijk is het lastig en probeer je dan, zeg maar, participatie tot een minimum te beperken. Soms krijg 

je dan de pin op de neus, zoals bij zo’n brug. Je zit altijd in een spanningsveld, de raad die piept, je agenda 

zit vol en schiet het er wel eens bij in. Participatie kost nu eenmaal een hoop tijd en als je doet moet je er wel 

wat mee doen’ (Respondent 7, bijlage 4).  

De respondenten geven aan dat het belang dat aan inspraak en participatie gehecht wordt de laatste 

jaren is toegenomen. Voordat het bewust nadenken over interactief beleid gewoon wordt, is een 

cultuuromslag nodig. Ook de beleidsmedewerker juridische kwaliteitszorg erkent dit: ‘Maar het punt is even, 

van je kunt het wel opschrijven, maar het moet tussen de oren van de mensen zitten, het is een cultuur 

(Respondent 12, bijlage 4). De communicatiedeskundige geeft ook dat ‘het er nu op aankomt dat je dat [VINI-

notitie] in de dagelijkse praktijk handen en voeten gaat geven. En ik denk dat de wil er zeker is, maar ja dat er 

nog te weinig operationeel gevolg aan gegeven is. Het moet verder gaan dan alleen een mooie notitie 

(Respondent 11, bijlage 4). In dat kader wordt op dit moment een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door 

Partners+Pröpper naar het gebruik van de VINI-notitie.  

Tot slot ontbreekt het in de gemeente Harderwijk aan een overzicht en definiëring van alle interactieve 

beleidsinstrumenten. Hierdoor kan het voorkomen dat een klankbordgroep bij een project een adviserende 

functie heeft, maar bij een ander project slechts een toehorende functie heeft. Dit schept onduidelijkheid naar 

de participanten over de mate van participatie. Ook zou een overzicht en definiëring van alle instrumenten 

van nut zijn voor de gemeentelijke organisatie. Dit verlaagt de drempel interactief beleid toe te passen omdat 

duidelijk is welke instrumenten waarvoor gebruikt kunnen worden. Nu is het nog vaak zo dat binnen de 

gemeente het wiel vaak opnieuw wordt uitgevonden. Het empirisch perspectief kan helpen bij het ontwikkelen 

van dit overzicht en definiëring van de instrumenten.  

 

§ 10.4 Beleidsdoelstellingen VINI-notitie 

Tijdens de analyse is meerdere malen genoemd dat de gemeente Harderwijk geen beleidsdoelstellingen 

opstelt waardoor de beleidsdoelstelling ontbreekt bestemmingsplannen interactief te ontwikkelen. 

Logischerwijs zijn hierdoor niet alle beleidsdoelstellingen van de VINI-notitie behaald (Gemeente Harderwijk, 

2005). De eerste beleidsdoelstelling van de VINI-notitie is dat de interactieve aanpak tot een inhoudelijke 

verbetering van het plan, visie of beleid moet leiden. Deze beleidsdoelstelling is deels behaald omdat de 

opmerkingen op de informatieavonden en de inspraakreacties regelmatig leiden tot een aanpassing van het 
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plan. De tweede doelstelling is ‘het realiseren van meer, beter of sneller beleid doordat ideeën, inzet, tijd en 

geld worden gebundeld’. Deze doelstelling is niet behaald. De verwachting is dat de keus voor interactief 

beleid de problemen rondom de fietsbrug in het bestemmingsplan voorkomen had. De derde doelstelling die 

in de VINI-notitie is opgenomen houdt in dat interactief beleid leidt tot een verbetering van het proces en de 

wisselwerking met andere partijen. In de gemeente Harderwijk is nauwelijks sprake van interactief beleid, 

omdat de interactiviteit blijft bij informatieavonden en inspraak. Deze instrumenten komen ten goede aan het 

proces, omdat door de informatieavonden de belanghebbenden weten wat het beleid voor hen betekent en zij 

door inspraak op het beleidsvoornemen hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Indien geen sprake was van 

inspraak op het beleidsvoornemen, niet verplichtend door de Wro, en geen informatieavonden waren 

gehouden was het proces minder soepel doorlopen. Het gebruik van meer interactieve instrumenten zal 

leiden tot een grotere verbetering van de wisselwerking met andere partijen. De vierde doelstelling is het 

vergroten van draagvlak voor het beleid. In het theoretisch perspectief is aangegeven dat wanneer 

belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden bij beleidsvorming dit ten goede komt aan het draagvlak voor 

dit beleid (Edelenbos, 2000). De belanghebbenden bepalen samen de probleemdefinitie en stellen op basis 

van die probleemdefinitie het beleid op, waardoor zij achter het opgestelde beleid staan. Bovendien 

veroorzaakt deze manier van beleidsvorming meer begrip op voor de standpunten van andere partijen. Bij de 

geëvalueerde projecten is slechts gebruik gemaakt van informatieavonden. Tijdens deze avonden zijn de 

plannen al helemaal uitgewerkt waardoor de belanghebbenden geen invloed meer hebben op de 

probleemdefinitie. Ook kunnen de belanghebbenden niet meer meedenken over wat er in het beleid zou 

moeten te staan, maar kunnen enkel kritiek geven op het voorgenomen beleid. Hierdoor wordt niet zozeer 

draagvlak gecreëerd voor het beleid. De doelstelling ‘het vergroten van het probleemoplossend vermogen 

van de maatschappij’ is ook niet bereikt met deze lage mate van interactiviteit. De laatste doelstelling is het 

verbeteren van de interne organisatie. Door te kiezen voor interactief beleid wordt de organisatie bewust van 

de omgeving en dat leidt tot een vergroting van de kwaliteit van het project. De informatieavonden zijn 

afgezien van de eventuele informele gesprekken de enige keer dat de gemeente in contact komt met de 

belanghebbenden van de betreffende projecten. Tijdens informatieavonden wordt het beleid toegelicht en 

staat het belanghebbenden vrij vragen te stellen aan de gemeente. Dit kan leiden tot aanpassing van het 

plan, waardoor deze beleidsdoelstelling gedeeltelijk is bereikt. Als gekozen wordt voor een hogere mate van 

interactief beleid kan deze doelstelling meer verwezenlijkt worden. Om de beleidsdoelstellingen van de VINI-

notitie te bereiken is een cultuuromslag in de gemeente Harderwijk noodzakelijk.  

 

§ 10.5 Andere aanpak 

Tijdens de interviews is gevraagd of de projectleiders met de kennis van nu gekozen hadden voor een andere 

aanpak. De projectleider van Novus geeft aan dat hij het project op dezelfde manier zou hebben aangepakt 

(Respondent 7, bijlage 4). De projectontwikkelaar van Novus geeft echter aan dat hij interactiever had willen 

handelen over de openbare ruimte omdat de omwonenden nu met name bezwaren hadden tegen de 

inrichting van de openbare ruimte. De gesprekken over de bezwaren waren dan niet nodig geweest 

(Respondent 9, bijlage 4). De projectleider van Hierden Dorp geeft aan dat de keuze voor de locatie voor 

woningbouw direct interactief aangepakt had moeten worden. Hierdoor had voorkomen kunnen worden dat 

de locatie gewijzigd moest worden. Ook bij de actualisering van het bestemmingsplan Stadsweiden had hij 

achteraf gekozen voor een andere aanpak. Hiervoor noemt de projectleider twee mogelijkheden. De eerste 

mogelijkheid is voor de fietsbrug en voor de wijk Stadsweiden een apart bestemmingsplan maken waardoor 

het mogelijk was geweest inspraak te geven over de fietsbrug en het bestemmingsplan Stadsweiden verder 

in procedure gebracht kon worden. De tweede optie is terug te gaan in het bestemmingsplanproces en 

opnieuw inspraak te verlenen. De projectleider erkent dat inspraak waarschijnlijk de problemen had 

voorkomen (Respondent 1, bijlage 4). De stedenbouwkundige van het project Hoge Varen geeft niet aan te 

kiezen voor een andere aanpak (Respondent 2, bijlage 4). Ook aan de bewoners is gevraagd of zij graag 

vroeger in het beleidsproces betrokken hadden willen worden. De bewoners van Hierden en de omwonende 

van Novus geven aan dat niet te willen. Zo zegt de omwonende van Novus bijvoorbeeld: ‘wij zijn geen 

planologen’ (Respondenten 4, 5 en 10, bijlage 4). Het buurtcomité geeft echter aan wel wat te voelen voor 

een interactieve aanpak (Respondenten 14 en 15, bijlage 4). Ook geven meerdere respondenten aan dat 

verwacht wordt dat burgers graag vroeger betrokken willen worden bij beleidsvorming. Dit wordt door de 

projectontwikkelaar geweten aan de mondige burger (Respondent 8, bijlage 4). Dit wordt ook aangegeven 

door de beleidsmedewerker juridische kwaliteitszorg: ‘Ik loop al een aantal jaren bij de overheid mee, maar 
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de laatste tijd merk je gewoon dat er een nieuwe generatie naar voren komt die geleerd heeft om voor zijn 

belang op te komen en daar ook het nodige bereid is voor te doen. […] Vroeger had je meer zo van als de 

overheid het zegt dan zal het wel zo zijn’ (Respondent 12, bijlage 4). De passieve burger maakt plaats voor 

de actieve burger (Oosten, 2005). Wellicht dat met deze andere aanpak de beleidsdoelstellingen van de VINI-

notitie behaald kunnen worden. 

 

§ 10.6 Conclusie 

Een vergelijking is gemaakt tussen de drie verschillende projecten. De hoofdfactoren ‘actoren’ en ‘proces’ 

worden minder positief beoordeeld dan de andere vier hoofdfactoren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

doordat de mate van interactief beleid laag is, het proces niet van het begin tot het einde interactief is en 

geen actoranalyse is uitgevoerd. De overige hoofdfactoren worden positief beoordeeld waardoor zij gezien 

worden als de succesfactoren van interactief beleid. De interactieve instrumenten die de gemeente gebruikt, 

organiseert zij op de juiste manier en de communicatie richting de burger is overwegend goed.  

Als gekeken wordt naar de geëvalueerde projecten wordt geconstateerd dat de gemeente geen 

onderscheid maakt tussen de aanpak van een actualiseringsplan, een uitbreidingsproject en een 

herinrichtingsproject. Hieraan is te zien dat de gemeente voordat een plan ontwikkeld wordt niet bewust 

nadenkt welke instrumenten gebruikt moeten worden en welk type draagvlak gewenst is. Daarnaast zijn 

vooraf bij geen van de projecten beleidsdoelstellingen opgesteld waardoor de beleidsdoelstelling om beleid 

interactief te ontwikkelen uiteraard ontbreekt. Door het ontbreken van beleidsdoelstellingen is het niet 

eenvoudig beleid te evalueren omdat geen duidelijk toetsingskader bestaat. De gemeente wil echter haar 

burgers zo goed informeren over de voorgenomen plannen. Om deze reden kiest de gemeente voornamelijk 

voor informatieavonden en inspraak. De opmerkingen die tijdens de informatieavonden worden gemaakt, 

leiden regelmatig tot aanpassing van de plannen waardoor de gemeente een open houding aanneemt. De 

bewoners geven aan dit te waarderen. De gemeente zou problemen kunnen voorkomen door voordat een 

bestemmingsplan ontwikkeld wordt een actoranalyse uit te voeren. Hierdoor is vooraf duidelijk met welke 

belangen rekening gehouden moet worden. Dit kan vertraging in het proces als gevolg van 

bezwaarprocedures voorkomen. Bij de omwonenden van het project Hoge Varen begint het vertrouwen 

echter af te nemen doordat het zo lang duurt voordat de bouw begint. Een meer interactieve aanpak van de 

projecten leidt tot meer draagvlak, meer creativiteit in het proces en uiteindelijk een versnelling van het 

beleidsproces.   

De respondenten geven aan dat de gemeente een ontwikkeling doormaakt als het gaat om interactief 

beleid. Steeds meer belang wordt gehecht aan de inspraak en een toename is waar te nemen van de 

medewerkers die pleiten voor meer interactief beleid. Hiervoor is binnen de organisatie echter nog een 

cultuuromslag nodig. Het beleid over interactief beleid moet bekend zijn voor iedereen. Daarnaast moet de 

VINI-notitie een meer praktische houding krijgen, waardoor het eenvoudig is het beleid toe te passen. Zo 

verdient het aanbeveling alle interactieve instrumenten in de VINI-notitie op te nemen met definitie en de 

mate van binding van de uitkomsten, waardoor de instrumenten binnen de gemeentelijke organisatie op 

dezelfde wijze toegepast worden.  

 

Nu de succes- en faalfactoren van interactief beleid vastgesteld zijn en geanalyseerd is welke rol deze 

factoren spelen bij de implementatie van drie typen ruimtelijke plannen in de gemeente Harderwijk is het tijd 

antwoord te geven op de centrale vraag.  
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HOOFDSTUK 11. Conclusie 

 

De volgende centrale vraag is onderzocht aan de hand van een literatuurstudie en een kwalitatieve analyse:  

 

Welke succes- en faalfactoren zijn bepalend voor interactief beleid en in welke mate spelen deze factoren 

een rol bij de implementatie van ruimtelijke plannen van gemeenten, met als voorbeeld de gemeente 

Harderwijk? 

 

Interactief beleid betekent dat belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij beleidsvorming worden betrokken. 

Aanleiding tot dit onderzoek was dat het voor gemeenten moeilijk is om beleid interactief te ontwikkelen. Vele 

onderzoeken zijn verricht door bestuurskundigen, maar zij hechten weinig waarde aan de context en de 

succes- en faalfactoren van interactief beleid. Een planologische kijk op interactief beleid is gewenst. 

De literatuurstudie is verricht aan de hand van drie perspectieven: het wetenschappelijk, theoretisch en 

empirisch perspectief. Uit deze perspectieven zijn de succes- en faalfactoren afgeleid die bepalend zijn voor 

interactief beleid. In het wetenschappelijk perspectief is geconcludeerd dat interactief beleid haar oorsprong 

vindt in de communicatieve planning en dat lessen geleerd kunnen worden uit de netwerkbenadering. 

Beleidsvorming vindt immers plaats in beleidsnetwerken van actoren waar communicatie een belangrijke rol 

speelt. Het theoretisch perspectief laat zien dat vier stromingen te onderscheiden zijn in de literatuur over 

interactief beleid en dat deze stromingen van invloed zijn op het type succes- en faalfactoren die uit deze 

stromingen afgeleid kunnen worden. Tot slot zijn uit het empirisch perspectief succes- en faalfactoren 

afgeleid en laat dit perspectief aan de hand van de casestudies van Edelenbos en De Graaf zien hoe 

interactief beleid geoperationaliseerd kan worden. De succes- en faalfactoren die uit het empirisch 

perspectief zijn afgeleid zijn praktischer van aard dan de succes- en faalfactoren die uit het wetenschappelijk 

en theoretisch perspectief zijn afgeleid (figuur 2.3, 3.9, 4.8).  

Vervolgens zijn alle succes- en faalfactoren voortkomend uit de literatuurstudie ingedeeld in zes 

hoofdfactoren. Dit aangezien meerdere succes- en faalfactoren betrekking hebben op hetzelfde onderwerp 

en voorkomen moet worden dat een aantal factoren een onevenredige invloed heeft op de resultaten van de 

analyse van de ruimtelijke projecten. De zes hoofdfactoren zijn: actoren, houding gemeente tegenover 

participanten, verloop interactieve bijeenkomsten, rolverdeling, resultaat en proces. Op basis van deze zes 

hoofdfactoren is het evaluatiemodel opgesteld (figuur 6.3). 

Na vaststelling van de succes- en faalfactoren is geanalyseerd in welke mate deze factoren een rol 

spelen bij de implementatie van ruimtelijke plannen. De kwalitatieve analyse is verricht aan de hand van drie 

casestudies binnen de gemeente Harderwijk: actualiseringsplan Stadsweiden, herinrichtingsproject Novus en 

het uitbreidingsproject Hoge Varen (hoofdstuk 7 t/m 10). Aan de hand van de opgestelde succes- en 

faalfactoren zijn interviews met de kernactoren (gemeente, bewoners, projectontwikkelaar)  afgenomen en is 

op basis hiervan bepaald of de betreffende factor een succes- of een faalfactor is van interactief beleid. Om 

de mate van de rol te bepalen wordt de mate van succes uitgedrukt in vier gradaties: falen, matig falen, matig 

succes en succes. Uit de analyse komt voort dat de hoofdfactoren ‘actoren’ en ‘proces’ de minst succesvolle 

factoren zijn (figuur 10.1). Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij de drie projecten sprake is van een 

lage mate van interactiviteit en geen actoranalyse is uitgevoerd. De overige factoren (houding gemeente 

tegenover participanten, verloop interactieve bijeenkomsten, rolverdeling en resultaat) spelen een 

succesvolle rol bij de implementatie van de drie ruimtelijke plannen. De interactieve mogelijkheden die de 

gemeente organiseert, zoals de informatieavonden en de inspraak, organiseert zij overwegend op de juiste 

manier. De context van de gemeente Harderwijk is een verklarende factor voor de uitkomsten van de 

analyse. De mate van interactiviteit in de gemeente is laag omdat interactief beleid slecht geïmplementeerd 

is. De gemeente kent theoretisch ambitieus beleid over interactief beleid, maar dit beleid is onvoldoende 

bekend bij de ambtelijke organisatie en is te weinig geconcretiseerd. Aan de gemeente Harderwijk wordt 

aanbevolen dat aan het beleid over interactief beleid een handleiding toegevoegd wordt en dat deze op de 

goede manier geïmplementeerd wordt in de ambtelijke organisatie (bijlage 5). 

Tot slot toont dit onderzoek aan dat niet zozeer een andere aanpak voor elk type project noodzakelijk is, 

maar dat de interactieve aanpak aangepast moet worden aan de situatie per project. Hierdoor kan geen 

gestandaardiseerde aanpak voor deze drie typen projecten ontwikkeld worden, maar vervolgonderzoek zou 

zich kunnen richten op het ontwikkelen van afwegingskader die helpt bij het bepalen van de gewenste mate 

van interactief beleid.  
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SLOTBESCHOUWING 

 

De opkomst van interactief beleid is tekenend voor de jaren negentig. Belanghebbenden nemen geen 

genoegen meer met alleen inspraak zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening verplichtte tot 2005, maar 

willen ook meedenken en meebeslissen over de inhoud van het beleid. Belanghebbenden willen in een zo 

vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de beleidsvorming. 

De voornaamste reden om beleid interactief te ontwikkelen is draagvlak te genereren voor beleid. Als 

beleid tot stand komt middels actieve samenwerking tussen de belanghebbenden, zoals gemeente en 

bewoners, is de kans kleiner dat in een later stadium formele bezwaren gemaakt worden tegen dit beleid.  In 

de gemeente Harderwijk is dit de reden om interactief beleid toe te passen. Interactief beleid leidt echter ook 

tot een sneller beleidsproces en voor meer creativiteit in het proces. In de literatuur over interactief beleid zijn 

veel optimistische verhalen te lezen over het succes van interactief beleid, maar eind jaren negentig kwam 

steeds meer kritiek op het succes van interactief beleid. Welk beleid ga je interactief ontwikkelen? Wie betrek 

je bij de bijeenkomsten en wie niet? Wat doe je met de uitkomsten van de interactieve bijeenkomsten? Hoe 

voorkom je grijze oplossingen? De verwachting is dat vele gemeenten zich tegen laten houden door deze 

moeilijkheden omtrent interactief beleid. Dit speelt ook in de gemeente Harderwijk.  

Als je deze bovenstaande vragen leest, lijkt het onmogelijk interactief beleid op een juiste wijze vorm te 

geven en is het veiliger om alleen inspraak te verlenen op voorgenomen beleid. Om dit te voorkomen is het 

belangrijk dat er goed beleid is over interactief beleid. De gemeente Harderwijk heeft ambitieus theoretisch 

beleid over interactief beleid maar dit is te weinig concreet waardoor het in de praktijk weinig bruikbaar is. 

Interactief beleid is juist in de ruimtelijke ordening van belang, omdat ruimtelijke ordening gepaard gaat met 

vele verschillende belangen. Zonder te spreken met de belanghebbenden kan geen goed beleid gevormd 

worden. Hiervoor zijn gesprekken met enkel experts en maatschappelijke organisaties niet voldoende, omdat 

ingrepen in de fysieke ruimte invloed heeft op allerlei typen mensen. De bewoner kent zijn eigen 

woonomgeving het beste en is hierdoor de aangewezen persoon om kenbaar te maken welke veranderingen 

zijn woonomgeving nodig heeft. Uit gesprekken met burgers van de gemeente Harderwijk blijkt dat zij 

behoefte hebben aan betrokkenheid bij planvorming. Daarbij geven zij aan dat zij het lastig vinden beleid te 

ontwikkelen vanaf het begin. Zij vinden dat de gemeente duidelijke kaders moet scheppen of zelf moet komen 

met een voorstel waar zij op kunnen reageren. Een interactief aspect aan beleidsontwikkeling is dus 

noodzakelijk. Een voorwaarde voor het succes van een interactief traject is communicatie tijdens het gehele 

proces.  

In de theorie wordt gesteld dat bij een interactief traject de overheid enkel een deelnemende actor is in 

het beleidsnetwerk. De gemeente zal echter nooit  alleen maar deelnemer in het beleidsnetwerk zijn, omdat 

in de huidige democratische rechtsstaat de gemeente het algemeen belang behartigt. Daarnaast is de 

gemeente vaak de initiatiefnemer van het interactieve traject. Wanneer het initiatief bij een ander 

deelnemende actor wordt gelegd, raakt dit algemeen belang ondergesneeuwd. Zo werd bij het 

herinrichtingsproject Novus in de gemeente Harderwijk een deel van de communicatie naar burgers 

overgelaten aan de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft veelal een ander belang dan de burger 

en daardoor is in twijfel te trekken of en zo ja in hoeverre hij tegemoet is gekomen aan de wensen van de 

burger. Interactief beleid zal dus nooit zo ver ingevoerd worden als in de theorie verondersteld wordt.  

De gemeente Harderwijk moet nog een beleidsslag en een praktijkslag maken als het gaat om interactief 

beleid. Een aanbeveling is dat voorafgaand aan de beleidsvorming bewust nagedacht wordt over de 

gewenste mate van participatie, de interactieve instrumenten, de mate van binding en welke actoren 

betrokken worden bij de interactieve aanpak. Dit laatste is niet eenvoudig en dat is aangetoond door de 

weerstand tegen de fietsbrug in het bestemmingsplan Stadsweiden. Na een moeizaam proces is een 

mediationtraject gestart met het buurtcomité van Stadsweiden, terwijl geen van de vertegenwoordigers van 

het buurtcomité een direct belanghebbende was. Achteraf is het echter waarschijnlijk dat de direct 

belanghebbenden alsnog gaan procederen tegen de gemeente. Een actoranalyse had dit kunnen 

voorkomen. Tot slot verdient het aanbeveling een overzicht te ontwikkelen van alle interactieve instrumenten 

met hun functie en doel om interactief beleid verder te implementeren. 

Uit dit onderzoek komt voort dat interactief beleid nog geen volledig uitgekristalliseerd onderwerp is. Een 

toekomst zonder interactief beleid is echter ondenkbaar, omdat ruimtelijke ordeningsvraagstukken te maken 

hebben met veel verschillende en uiteenlopende belangen.  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1. Kaart wijken en buurten gemeente Harderwijk 

 
Bron: Gemeente Harderwijk, afdeling Geo Informatie, 2006 
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Bijlage 2. Checklist participatie 

 

Je moet aan de slag met een klus en je vraagt je af of participatie mogelijk is. Deze checklist is behulpzaam 

bij het beantwoorden van deze vragen. Hiervoor kun je ook de communicatieadviseur/-consulent of de 

beleidsmedewerker bestuurlijke zaken raadplegen.  

1) Verken het onderwerp en baken het onderwerp af: onderzoek welke informatie relevant is, welke 

problemen spelen, welke vragen beantwoord moeten worden, welke beleidsterreinen hierbij betrokken 

zijn; 

2) Ga na binnen wiens bevoegdheid dit onderwerp ligt: wie moet uiteindelijk een besluit nemen?  

3) Zijn er afspraken gemaakt tussen raad en college over participatie over dit onderwerp; 

4) In hoeverre is de informatie openbaar en is er ruimte om af te wijken van gebaande wegen;  

5) Is er bij dit onderwerp ook sprake van een in de wet verplichte inspraakprocedure. Wees bewust van het 

feit dat inspraak iets anders is dan participatie; 

6) Onderzoek welke doelgroepen belanghebbend zijn en op welke wijze zij eventueel vertegenwoordigd 

worden; 

7) Weeg af in hoeverre er sprake is van: 

• Beleidsruimte; 

• Verantwoordelijkheid; 

• Tijd en geld; 

• Gemeenschappelijk probleem; 

• Draagvlak / betrokkenheid zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk; 

• Voldoende kennis, kunde en beschikbare capaciteit interne organisatie. 

8) Weeg af welke vorm van participatie het beste aansluit bij de doelgroep en de problematiek. 

Vanzelfsprekend kunnen meerdere vormen worden ingezet;  

 
 

9) Voor de meer vergaande en omvangrijke interactieve trajecten kan een protocol of set van spelregels 

worden opgesteld om helder afspraken tussen bestuur en participanten vast te leggen; 

10) Stem af met de sectie communicatie (liefst aan het begin van het proces); 

11) Verwerk deze informatie in een voorstel aan het bevoegde orgaan via een startnotitie in college van 

B&W en indien sprake is van raadsbevoegdheid de vakcommissie van de raad (zie ook bijlage C: 

checklist startnotitie); 

12) Leg het voorstel via de Helpdesk Participatie voor aan het MT die beoordeelt of er sprake is van 

voldoende tijd en capaciteit; 

13) Leg het voorstel voor aan het bevoegde bestuur (zie stap 11); 

14) Na akkoord en meegekregen kaders, voorwaarden en opmerkingen ga je aan de slag. 

NB: Achteraf doe je verslag van het proces en de behaalde resultaten aan het bevoegde orgaan. 

 

Bron: Gemeente Harderwijk, 2005, p.16 
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Bijlage 3. Evaluatie wensen- en ideeënmarkt Buitengebied  

 

Op 19 maart 2009 is een wensen- en ideeënmarkt gehouden voor het Buitengebied. In het kader van mijn 

afstudeerscriptie betreffende interactief beleid in de gemeente Harderwijk is deze evaluatie van de wensen- 

en ideeënmarkt geschreven. De afstudeerscriptie schrijf ik tijdens een stage bij de afdeling Ruimte & 

Economie (Annelies Beek).  

 

Voordat het bestemmingsplan van het Buitengebied geactualiseerd wordt krijgen de burgers de mogelijkheid 

aan te geven wat hun wensen en ideeën zijn voor het buitengebied. Het doel is dat dit input kan leveren voor 

de actualisering van het bestemmingsplan. Bovendien worden burgers meer betrokken bij het gemeentelijke 

beleid, waardoor de relatie tussen burger en gemeente wellicht verbeterd. Ook lijkt dit een juist project om 

burgers vroegtijdig te betrekken bij beleidsvorming. Bovendien voldoet de actualisering van het 

bestemmingsplan aan de voorwaarden die bestuurskundigen Pröpper & Steenbeek in hun boek ‘de aanpak 

van interactief beleid’ (2001) hebben opgesteld: voldoende ruimte voor discussie, problematiek heeft 

voldoende belangstelling, problematiek is hanteerbaar en het beleid is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Als 

een project voldoet aan deze voorwaarden is een interactieve aanpak/burgerparticipatie geschikt.  

Ten eerste de voorbereiding. De burgers zijn uitgenodigd via een persoonlijke brief en/of via een bericht 

in de krant. In de brief en het krantenbericht wordt duidelijk aangegeven dat het om een wensen- en 

ideeënmarkt gaat, waardoor vooraf al nagedacht kan worden over eventuele wensen of ideeën. De grote 

opkomst tijdens de avond toont aan dat dit goede middelen waren om de burgers uit te nodigen. Daarnaast 

was voor de avond een draaiboek ontwikkeld. Dit gaf een duidelijke structuur aan de avond en hierdoor 

wisten alle betrokkenen wat wanneer ging gebeuren. Ook een aantal burgers gaf aan dat de avond goed 

georganiseerd was. 

 De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter en de projectleider gaf een korte inhoudelijke 

introductie. Hij maakte duidelijk dat het doel van de avond was om wensen en ideeën aan te dragen voor het 

bestemmingsplan. Deze wensen en ideeën worden vervolgens meegenomen bij het opstellen van de visie in 

hoofdlijnen. Bovendien benadrukte hij dat alle wensen en ideeën welkom waren en dat op iedere wens een 

gemotiveerde reactie wordt gegeven. Daarnaast is aangegeven dat deze avond geen officiële inspraak is, 

maar dat dit later in het proces terugkomt. Door deze korte toelichting werd duidelijk gemaakt wat verwacht 

werd van de aanwezige burgers. 

 Het was een geschikt idee om externe sprekers uit te nodigen, omdat hierdoor niet alles vanuit het 

perspectief van de gemeente werd gezien. Het was een bewuste keuze van de gemeente zelf geen 

presentatie te geven, omdat op deze manier het wij/zij gevoel voorkomen wordt. Burgers zijn vrij om later 

deze avond met wensen en ideeën te komen, zonder dat zij het gevoel hebben dat deze vooraf al ingeperkt 

worden door de gemeente. Bovendien maakten de sprekers duidelijk dat bijvoorbeeld naast het gemeentelijk 

belang ook het provinciaal belang meespeelt bij de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied. De 

eerste presentatie gaf daarnaast aan dat niet het hele bestemmingsplan veranderd wordt, omdat het huidige 

bestemmingsplan Buitengebied veel sterke punten kent. De presentaties van de sprekers waren echter van 

wisselend succes. De sprekers hadden meer rekening kunnen houden dat de presentatie met name voor 

burgers bedoeld was. Zij waren wel op de hoogte dat veel burgers aanwezig zouden zijn. Doordat de 

presentaties niet gegeven werden door de gemeente had zij hier ook geen controle over. Eventueel had 

iemand van de gemeente de presentaties kunnen inleiden (indien inhoud bekend) en uitleggen wat het nut 

van de presentaties was voor de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied. Onder de burgers 

bestond nog enige onduidelijkheid over de reden van de actualisering van het bestemmingsplan. Het ‘hoe en 

waarom’ van de actualisering van het bestemmingsplan stond echter wel zeer duidelijk in de startnotitie, 

waardoor de goed voorbereide burgers wel op de hoogte konden zijn van de reden voor actualisering van het 

bestemmingsplan. Ook kwam uit de presentaties naar voren dat onder andere de nieuwe wet op de 

ruimtelijke ordening een reden was voor actualisering van het bestemmingsplan.  

Nadat de sprekers gesproken hadden kregen de burgers de mogelijkheid hun wensen en ideeën kenbaar 

te maken. Alle burgers waren blij uitgenodigd te zijn voor deze avond, maar niet iedereen zag het nut in van 

het aandragen van wensen en ideeën. Dit zorgde voor een teleurstellend aantal wensen en ideeën. De 

geluiden waren ‘de gemeente doet er toch niets mee’, ‘het plan is toch pas klaar over tien jaar’, ‘het kost 

allemaal handen vol geld’ en ‘wat heeft het voor zin wensen en ideeën aan te leveren, want alles ligt toch al 

vast’. In ieder proces en bij iedere bewonersavond zijn echter deze geluiden te horen, waardoor deze niet 
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uniek zijn voor de wensen- en ideeënmarkt Buitengebied. De negatieve geluiden staan tegenover de burgers 

die zeer positief waren over de avond. Zij hadden het gevoel ‘eindelijk betrokken te worden bij plannen van 

de gemeente’, ‘meer dan alleen een mening geven over beleid dat toch al vast staat’ en ‘ik begrijp meer waar 

de gemeente zich mee bezighoudt’. Een verklaring voor het geringe aantal wensen is waarschijnlijk het 

nieuwe karakter van deze avond. Burgers zijn niet gewend wensen en ideeën aan te dragen voordat beleid 

ontwikkeld is. Kritiek geven op plannen die al ontwikkeld zijn is eenvoudiger dan zelf met ideeën te komen. 

De kraampjes met verschillende thema’s waren een goede setting om met wensen en ideeën te komen, 

omdat persoonlijk met een ambtenaar kon worden gesproken. Het creatieve proces had wel meer 

gestimuleerd kunnen worden. Vragen als ‘hoe wilt u dat het buitengebied er uit ziet over tien jaar’, ‘wat mist u 

in het buitengebied’ hadden misschien kunnen helpen. Nu bleef het voornamelijk bij vragen van de burger 

aan de ambtenaar, terwijl dit eigenlijk andersom zou moeten zijn. De terugkoppeling aan het einde van de 

avond maakte duidelijk welke wensen en ideeën waren ingediend.  

De doelen van de avond lijken grotendeels behaald. Het aantal wensen en ideeën viel tegen, maar de 

wensen en ideeën die wel ingeleverd zijn kunnen van nut zijn voor het actualiseren van het 

bestemmingsplan. Het tweede doel van de avond is ook gehaald. De burgers waardeerden het om bij de 

avond aanwezig te zijn. Sterke punten van de wensen- en ideeënmarkt voor het Buitengebied zijn de goede 

voorbereiding; het draaiboek; het uitnodigen van sprekers; heldere uitleg wat verwacht wordt van de burgers; 

waardering van burgers; de mogelijkheid tot wensen en ideeën en de terugkoppeling aan het einde van de 

avond. Ook is een aantal verbeterpunten aan te geven: sprekers hadden meer ‘de taal van de burgers’ 

kunnen spreken; betere inleiding of afsluiting presentaties door iemand van gemeente en tot slot het meer 

stimuleren van het creatieve proces.  

Kortom, een goed initiatief waar burgers nog enigszins aan moeten wennen.  
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Bijlage 4.  Respondenten 

 

 Respondent Naam Functie Interviewdatum 

1* Dhr. J. Mons Projectleider Bestemmingsplan Hierden 
Dorp 2001; opsteller inspraakverordening 

27 mei 2009 

2 Dhr. M. den Braven Stedenbouwkundige Hoge Varen 27 mei 2009 

8** Dhr. H. Bakker Commercieel manager BimoBouw, huidig 
projectontwikkelaar 

15 juni 2009 

3 Dhr. J. Kevelam Directeur Century Vastgoed, voormalig 
projectontwikkelaar 

9 juli 2009 

4 Dhr. D. Olofsen Bewoner en betrokkene 
belangenvereniging Hierden 

4 juni 2009 

 
 
 
 
 
Hierden Dorp &  
Hoge Varen 

5 Mw. R. Poolen Voorzitster Belangenvereniging Hierden, 
deelneemster aan de klankbordgroep en 
bewoonster Hierden 

4 juni 2009 

1* Dhr. J. Mons Projectleider Bestemmingsplan 
Stadsweiden; opsteller inspraakverordening 

3 juni 2009 

6*** Dhr. D. Fonk  Bewoner Stadsweiden 18 juni 2009 

15 Mw. M. van der Harst Vertegenwoordiger buurtcomité en 
bewoner Stadsweiden 

30 juni 2009 

16 Dhr. J. van Luijk Vertegenwoordiger buurtcomité en 
bewoner Stadsweiden 

30 juni 2009 

 
 
 
 

Stadsweiden 

17 Dhr. K. Janszen Vertegenwoordiger buurtcomité en 
bewoner Stadsweiden 

5 juli 2009 

7 Dhr. T. Ferwerda Projectleider Locatie Politiebureau en 
stedenbouwkundige 

10 juni 2009 

8** Dhr. H. Bakker Commercieel Manager Bimo Bouw 15 juni 2009 

9 Dhr. A. Mons Projectmanager Bimo Bouw Novus 15 juni 2009 

 
 

Novus 

10  Dhr. R. Spierenburg Bewoner 17 juni 2009 

11 Mw.  A. Kaemingk Communicatiedeskundige gemeente 
Harderwijk 

9 juni 2009 

12 Dhr. J. Baron Senior beleidsmedewerker juridische 
kwaliteitszorg  

15 juni 2009 

 
 

Algemeen 

13 Projectgroep Burgerparticipatie Projectgroep waarin het draait om de 
evaluatie van de VINI-notitie.  

16 juni 2009 

* Dhr. J. Mons is twee keer geïnterviewd omdat hij projectleider is van het Bestemmingsplan Hierden Dorp 2001 en van het 

Bestemmingsplan Stadsweiden. De interviews zijn afzonderlijk van elkaar afgenomen.  

 ** Dhr. H. Bakker is geïnterviewd over Hoge Varen en Novus. Omdat hij laat betrokken is bij de ontwikkeling van Hoge Varen ging het 

interview voornamelijk over Novus. Het oordeel over Hoge Varen is dan ook gebaseerd op het interview met dhr. J. Kevelam (Respondent 

3) 

*** Dit interview is telefonisch afgenomen. 
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Bijlage 5. Advies gemeente Harderwijk 

 

§ B5.1 Inleiding 

In het kader van mijn studie planologie aan de Universiteit Utrecht heb ik mijn afstudeeronderzoek 

geschreven bij de gemeente Harderwijk. In deze bijlage worden kort de aanbevelingen geschetst die 

voortkomen uit het onderzoek, maar voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het gehele onderzoek. 

Het onderwerp betreft interactief beleid bij gemeenten en in het bijzonder bij de gemeente Harderwijk. 

Interactief beleid betekent dat belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium bij beleidsvorming 

worden betrokken. Het doel van het onderzoek is de succes- en faalfactoren die bepalend zijn voor interactief 

beleid vast te stellen en analyseren in welke mate deze factoren een rol spelen bij de implementatie van 

ruimtelijke plannen in de gemeente Harderwijk. Voor het vaststellen van de succes- en faalfactoren is de 

literatuur over interactief beleid geanalyseerd (hoofdstuk 2 
t
/m 4). De succes- en faalfactoren kunnen 

ingedeeld worden in zes hoofdfactoren: actoren, houding gemeente tegenover participanten, verloop 

interactieve bijeenkomsten, rolverdeling, resultaat en proces. Binnen de hoofdfactoren zijn diverse 

subfactoren te onderscheiden (hoofdstuk 6). Geanalyseerd is in welke mate de succes- en faalfactoren een 

rol spelen bij het actualiseringsplan Stadsweiden, het herinrichtingsproject Novus en het uitbreidingsproject 

Hoge Varen (hoofdstuk 7 
t
/m 10). Voordat een interactief traject gestart wordt is het verstandig onderstaand 

schema te bekijken, waardoor de faalfactoren voorkomen kunnen worden en de succesfactoren gerealiseerd 

worden (figuur 1). 
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Figuur 1. Evaluatiemodel 
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§ B5.2 Interactief beleid: waarom? 

Ruimtelijk beleid is van invloed op de woon- en leefomgeving van burgers. Bovendien gaan ruimtelijke 

ordeningsvraagstukken gepaard met diverse uiteenlopende belangen. Hierdoor is het belangrijk bij 

verandering van ruimtelijk beleid belanghebbenden vroegtijdig te betrekken. Het interactief vormen van beleid 

moet niet gezien worden als doel op zich, maar als middel om tot beleid te komen.  

Het voornaamste doel van interactief beleid is om draagvlak te genereren voor beleid. Door 

belanghebbenden in een vroegtijdig stadium te betrekken, kunnen zij aangeven wat zij graag in het plan 

willen zien. Interactief beleid zorgt ervoor dat alle belangen en perspectieven zich verzamelen rond een 

project en dat geprobeerd wordt overeenstemming te bereiken in een vroegtijdig stadium. Bovendien zien de 

belanghebbenden het resultaat van de interactieve bijeenkomsten als een product waar zij aan bijgedragen 

hebben en zullen mensen in hun omgeving ervan overtuigen dat dit goed beleid is. Daarnaast ontstaat 

VERLOOP INTERACTIEVE BIJEENKOMSTEN 
Succesfactoren 

� tijdens werkateliers veel ruimte voor discussie; 
� goede communicatie; 
� gelijkwaardigheid tussen actoren; 
� de belangen van alle actoren worden duidelijk; 
� vertrouwen tussen actoren. 

Faalfactoren 
� te grote omvang werkatelier; 
� weinig selectie van de ideeën tijdens de 

interactieve bijeenkomst; 
� het ontbreken aan visie en mogelijkheden; 
� eigen belangen worden boven het algemeen 

belang geplaatst; 
� geen gelijkwaardigheid tussen de actoren; 
� het niet eens worden over de probleemdefinitie 

en/of het beleidsdoel; 
� wantrouwen tussen actoren. 

 
HOUDING GEMEENTE TEGENOVER PARTICIPANTEN 
Succesfactoren 

� voldoende openheid, gelijkwaardigheid, debat 
en invloed; 

� voldoende beleidsruimte; 
� gemeente houdt zich aan de afspraken; 
� participanten voelen zich serieus genomen; 
� goede communicatie tijdens gehele proces. 

Faalfactoren 
� weinig tot geen openheid tijdens het proces; 
� gemeente en participanten hebben geen open 

houding; 
� te strakke randvoorwaarden opgesteld door 

gemeente; 
� onduidelijkheid over de randvoorwaarden; 
� onduidelijkheid over de mate van participatie; 
� onduidelijkheid over het eindproduct; 
� de kunde van de burgers wordt onderschat. 

 

ROLVERDELING 
Succesfactoren 

� vertrouwen tussen participanten. 
Faalfactoren 

� te veel invloed van de projectleider; 
� projectleider richt zich te veel op het proces en 

heeft inhoudelijk te weinig kennis; 
� het niet goed functioneren van de projectleider; 
� de geringe inbreng van raadsleden en 

gemeenteambtenaren; 
� onvoldoende benutting kennis ambtenaren; 
� te veel invloed van het gemeentebestuur op de 

uitkomsten van het interactieve traject; 
� wantrouwen tussen actoren; 
� overheid wil minder macht afstaan dan de 

bedoeling was; 
� tussen de participanten bestaat een verschil in 

macht en deze machtsverhoudingen kunnen 

nooit doorbroken worden. 

PROCES 
Succesfactoren 

� direct een interactieve insteek van het proces. 
Faalfactoren 

� interactief beleid wordt misbruikt om doelen 
van de overheid te bereiken 

� interactief beleid wordt ingezet als middel om 
de doelen te bereiken die de overheid en de 
machtige actoren voor ogen hebben; 

� aan het einde van interactief proces vervallen 
in het traditionele patroon; 

� interactieve proces gaat over naar het 
reguliere proces; 

� het belang van macht ontkennen; 
� interactief beleid is een onbeheersbaar proces; 
� niemand weet hoe een succesvol interactief 

beleid er uit ziet. 

ACTOREN 
Succesfactoren 

� wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren; 
� aanwezigheid van diverse actoren en 

hulpmiddelen; 
� vertrouwen tussen participanten. 

Faalfactoren 
� geen netwerk- en actoranalyse; 
� niet alle relevante actoren zijn betrokken; 
� te selectieve selectie van belanghebbenden; 
� selectieve participatie; 
� lokale en regionale actoren voelen zich niet 

betrokken bij nationale projecten en vice 
versa; 

� wantrouwen tussen participanten. 

 

RESULTAAT 
Succesfactoren 

� vergroting van de inhoudelijke kwaliteit; 
� bijdragen aan de oplossing van het 

probleem; 
� interactief beleid wordt toegepast bij het 

juiste probleem; 
� ideeën interactieve bijeenkomsten 

doorgewerkt in het formele besluit. 
Faalfactoren 

� het ontstaan van grijze oplossingen; 
� weinig bestuurlijk draagvlak voor 

interactieve aanpak; 
� slechte inhoudelijke doorwerking; 
� formele besluiten gebeuren achter gesloten 

deuren; 
� het weinig terug zien van ideeën uit het 

werkatelier in het collegestandpunt. 
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wederzijds begrip tussen de belanghebbenden waardoor zij begrijpen hoe moeilijk het voor de gemeente is 

beleid te ontwikkelen. Uiteindelijk zal de interactieve aanpak leiden tot minder zienswijzen en bezwaren, 

omdat het gedragen beleid is. Dit veroorzaakt een versnelling van het beleidsproces. Ook de Commissie 

Wallage (2001, pp.45-46) geeft dit aan: ‘Soms is men bezorgd dat een interactief traject leidt tot tijdverlies. 

Natuurlijk kost een interactief proces tijd. Een goed vormgegeven en goed uitgevoerd interactief proces leidt 

per saldo echter tot tijdwinst. Het ‘tijdverlies’ van de interactie vooraf wordt ruimschoots gecompenseerd door 

tijdwinst aan het eind van het proces, door een soepelere implementatie, minder bezwaarprocedures e.d.’ 

Bovendien kan interactief leiden tot meer creativiteit in het proces en tot een grotere inhoudelijke kwaliteit. Zo 

kennen bewoners van de gemeente hun eigen woon- en leefomgeving het beste en kunnen hierdoor 

aangeven wat er zou moeten en kunnen veranderen in hun buurt. Dit kan leiden tot ideeën waar de 

gemeente zelf niet aan had gedacht. De interactieve aanpak leidt tot slot tot een verbetering van de relatie 

tussen burger en gemeente (figuur 2) (hoofdstuk 1 
t
/m 4).  

 
Figuur 2.  Motievenketen van interactief beleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Edelenbos, 2000, p.89 

 

De gemeente Harderwijk heeft al beleid opgesteld over interactief beleid: ‘Van Inspraak naar Interactie-notitie’ 

(VINI-notitie) (Gemeente Harderwijk, 2005). Deze nota bevat ambitieus beleid over interactief beleid. De nota 

is echter te weinig gericht op de praktijk, waardoor het niet eenvoudig is de nota toe te passen. Daarnaast 

kent de VINI-notitie weinig bekendheid. Zo is de notitie bijvoorbeeld lastig te vinden op het intranet. Voor een 

goed beleid over interactief beleid is aanpassing van de VINI-notitie noodzakelijk. Deze moet onder andere 

een overzicht bevatten van alle interactieve instrumenten met hun definiëring en in hoeverre de gemeente 

gebonden is aan de uitkomsten van deze interactieve instrumenten. Het gebrek aan dit praktijkgedeelte, 

zoals dit overzicht van de interactieve instrumenten, is op dit moment in de organisatie een drempel om 

beleid interactief te ontwikkelen. Bovendien dient interactief beleid opgenomen te worden in het projectplan, 

waardoor ambtenaren verplicht worden na te denken over de mate van interactief beleid. Deze vernieuwde 

VINI-notitie moet op de juiste wijze geïmplementeerd worden waardoor het nadenken over interactief beleid 

vanzelfsprekend wordt.  

 

§ B5.3 Interactief beleid: wanneer?  

Niet alle projecten zijn geschikt om interactief aan te pakken. Pröpper & Steenbeek hebben vijf voorwaarden 

opgesteld waaraan voldoen moet worden voordat gekozen wordt voor interactief beleid. 

� De problematiek moet niet zo urgent zijn dat direct een beslissing moet worden genomen, of zoals 

Pröpper & Steenbeek het formuleren: ‘als dijken op het punt staat door te breken, is het niet zinvol 

burgers in een interactief traject te raadplegen of zij willen evacueren of zandzakken willen plaatsen’; 

� De problematiek moet belangrijk zijn en voldoende belangstelling hebben, omdat burgers bereid 

moeten zijn te participeren; 

� Het probleem moet hanteerbaar zijn; 

� Het probleem moet niet volledig uitgekristalliseerd zijn; 

� Het moet niet noodzakelijk zijn dat de problematiek geheim blijft (Pröpper & Steenbeek, 2001, pp.43-

44). 
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Daarnaast onderscheidt Hisschemöller vier typen problemen: ongestructureerde problemen, twee typen 

matig gestructureerde problemen en gestructureerde problemen. Het gevaar van ongestructureerde 

problemen is dat de waarden en belangen dermate verschillen dat geen oplossing gevonden kan worden 

voor het probleem. Indien toch gekozen wordt om het beleid interactief beleid te ontwikkelen, leidt dit tot 

conflicten. Het resultaat is dat niets gedaan kan worden met het interactieve proces. Indien sprake is van een 

gestructureerd probleem is de inbreng van andere belanghebbenden niet meer nodig, omdat beleidsmakers 

in feite al een oplossing gevonden hebben. Hieruit kan afgeleid worden dat de gemeente geen projecten 

interactief moet ontwikkelen, terwijl het beleid in grote lijnen al vaststaat. Dit leidt alleen maar tot frustratie 

onder de participanten van het interactieve traject. Het gestructureerde probleem komt overeen met de vierde 

voorwaarde van Pröpper & Steenbeek. Voor de matig gestructureerde problemen is interactie tussen 

belanghebbenden nodig om tot een oplossing te komen. Beleid dat van invloed is op de nabije omgeving van 

de participanten is geschikt voor interactief beleid. Indien sprake is van een ongestructureerd probleem dient 

de gemeente dus eerst zelf het probleem te structureren. Uiteraard dient er voldoende beleidsruimte, tijd en 

geld te zijn voor het interactief ontwikkelen van beleid (hoofdstuk 4). 

 

§ B5.4 Interactief beleid:  hoe? 

Voordat dit onderzoek startte was de verwachting dat de drie typen projecten (actualisering, herinrichting, 

uitbreiding) alle drie een andere aanpak nodig hadden. De gemeente heeft echter exact dezelfde interactieve 

instrumenten gebruikt, waardoor de aanpak niet aangepast was aan het type project. Uit dit onderzoek blijkt 

echter dat niet zozeer een aanpak ontwikkeld kan worden per type project, maar dat de interactieve aanpak 

afhangt van de situatie per project. Dit betekent echter niet dat geen advies gegeven kan worden over de 

aanpak van interactief beleid.  

Uit de analyse van de drie projecten is een aantal leermomenten af te leiden. Een goed interactief proces 

begint met het opstellen van beleidsdoelstellingen: wat moet bereikt worden met dit project en hoe ga je dat 

bereiken? Door het expliciet vaststellen van de beleidsdoelstellingen is bij alle betrokkenen duidelijk waarom 

het beleid opgesteld wordt, waardoor ‘alle neuzen dezelfde kant opstaan’. Bovendien is het hierdoor mogelijk 

beleid achteraf te evalueren: zijn de beleidsdoelstellingen behaald en waarom wel/niet? De evaluatie van de 

drie projecten in Harderwijk toont aan dat vooraf geen beleidsdoelstellingen opgesteld worden.  

Bovendien wordt vooraf niet nagedacht over welke mate van interactief beleid gewenst is. Gestart 

wordt met het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan. Vervolgens wordt een informatieavond 

georganiseerd en inspraak verleend op het voorontwerpbestemmingsplan, maar deze twee instrumenten 

behoren tot de laagste trede van de participatieladder. Uit het onderzoek blijkt dat de informatieavonden en 

de mogelijkheid tot inspraak op de juiste wijze georganiseerd worden en dat de gemeente openstaat voor 

verandering. De burger wil echter vroeger betrokken worden bij beleid, waardoor het interactief vormen van 

beleid gewenst is. Ook genereert dit draagvlak voor beleid. Belangrijk is dat vooraf nagedacht wordt over de 

mate van participatie en één van de beleidsdoelstellingen dient dan ook te gaan over deze mate van 

participatie. Onderzoeker Edelenbos onderscheidt vijf treden op de participatieladder (figuur 3).  

 

Figuur 3. Participatieladder Edelenbos  
 

 
      
           Mate van 
      interactief beleid 

 
Bron: Edelenbos & Klijn, 2005, p.13 

 

� Informeren: ‘politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda voor besluitvorming en houden 

de betrokkenen hiervan op de hoogte. Zij maken geen gebruik van de mogelijkheid om betrokkenen 

werkelijk input te laten leveren bij de beleidsontwikkeling’;  

� Raadplegen: ‘politiek en bestuur bepalen in hoge mate zelf de agenda, maar zien betrokkenen als 

gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid. De gespreksresultaten vormen mogelijke 

bouwstenen voor beleid, maar de politiek verbindt zich niet aan de resultaten die uit de gesprekken 

voortkomen;  

� Adviseren: ‘politiek en bestuur stellen in beginsel de agenda samen, maar geven betrokkenen 

gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze ideeën een 

Meebeslissen 

Coproduceren 

Adviseren 

Raadplegen 

Informeren 
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volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van het beleid. De politiek verbindt zich weliswaar aan die 

volwaardige rol van de ontwikkelde ideeën, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan 

(beargumenteerd) afwijken’;  

� Coproduceren: ‘politiek, bestuur en betrokkenen komen gezamenlijk een probleemagenda overeen, 

waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. De politiek verbindt zich aan deze oplossingen 

met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming’;  

� Meebeslissen: ‘politiek en bestuur laten de ontwikkeling van en de besluitvorming over het beleid aan 

betrokkenen, waarbij het ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. De politiek neemt de 

resultaten over, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden’ (Edelenbos & Monnikhof, 2001, 

pp.242-243).  

Het schema, opgesteld door De Graaf, kan helpen bij de keuze voor een bepaalde mate van participatie 

(figuur 4). 

 

Figuur 4. Gevolgen keuze mate van participatie aan de hand van de participatieladder 

 Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen 

Fase in het 
beleidsproces 

Laat: beleid is 
grotendeels 
bepaald door 
bestuur 

Laat: bestuur laat 
actoren reageren 
op voornemens 

Vroeg: bestuur laat 
actoren agenda 
meebepalen 

Vroeg: bestuur 
laat actoren 
agenda 
meebepalen 

Vroeg: bestuur 
draagt maken 
beleid over aan 
actoren 

Randvoorwaarden Staan vast: door 
bestuur bepaald 

Staan vast: door 
bestuur bepaald 

Gebruikt als criteria 
voor toetsing 

Komen in het 
proces  tot stand 

Worden niet 
vastgesteld door 
bestuur 

Mate van input Geen gelegenheid 
van actoren om 
input te leveren 

Het bestuur vraagt 
input van actoren 

Het bestuur vraagt 
input van actoren, 
actoren kunnen 
ook input leveren 

Actoren geven 
input. De input 
van het bestuur 
is relatief laag 

De input van het 
bestuur is 
minimaal. De 
actoren bepalen 
dit onderling 

Beleidsprobleem Staat vast: door 
bestuur bepaald 

Staat vrij vast: door 
bestuur bepaald 

Ideeën van actoren 
spelen volwaardige 
rol 

Door bestuur en 
actoren bepaald 

Wordt door 
actoren bepaald 

Oplossingen Staan vast: door 
bestuur bepaald 

Staan vrij vast: 
door bestuur 
bepaald 

Ideeën van actoren 
spelen een 
volwaardige rol 

Door bestuur en 
actoren bepaald 

Worden door 
actoren bepaald 

Mate van binding aan 
uitkomsten 

Uikomsten staan 
vast, vastgesteld 
door bestuur 

Bestuur verbindt 
zich niet aan de 
uitkomsten uit het 
proces 

In principe 
bindende 
uitkomsten, 
afwijken kan op 
basis van 
randvoorwaarden 

Uitkomsten zijn 
bindend en 
worden 
onveranderd 
overgenomen 
door 
bestuur/politiek 

Bestuur en 
politiek hoeven 
uitkomsten niet te 
bekrachtigen  

Bron: De Graaf, 2007, p.35, gebaseerd op Edelenbos, 2000, pp.44-45 

 

Als vastgesteld is welke mate van participatie gewenst is, moeten de interactieve instrumenten bepaald 

worden. Indien voor meerdere interactieve instrumenten gekozen wordt, moeten deze op elkaar afgestemd 

worden. Bovendien is belangrijk dat van te voren bepaald wordt in hoeverre de gemeente gebonden is aan 

de uitkomsten van het interactieve instrument en dit aangeeft aan de participanten (figuur 5). Voor een 

definiëring van alle instrumenten wordt verwezen naar de nota ‘Handreiking interactief werken’ van de 

gemeente Hengelo en naar hoofdstuk vier van voorliggend onderzoek. Bovendien is belangrijk dat de 

interactieve bijeenkomsten door de juiste ambtenaar worden georganiseerd. Zo moet een informatieavond 

niet georganiseerd worden door degene die belast is met de planuitvoering, maar door degene die zich bezig 

heeft gehouden met de planvorming.  

 

Figuur 5. Instrumenten interactief beleid aan de hand van de participatieladder 

Participatieladder 
 

Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen 

Informatie 
tentoonstelling in 
gemeentewinkel 

Spreekuur 
(individueel) 

Burgerpanel Ateliers Wijkbudget 

Inloopbijeenkomst Enquête Stadsdebat Pressure Cooker 

Informatieavond Inloopdiscussie Ronde 
tafelgesprekken 

Werkgroep 

Inspraakavond Expert-groep Stuurgroep 

Klankbordgroep 

 
 
Instrumenten 

Werkbezoek 

Digitaal-debat 

Adviesorgaan  

Buurt aan zet 

Bron: Gemeente Hengelo, 2003, p.6 
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Daarnaast is het belangrijk dat voordat het interactieve traject gestart wordt een actoranalyse uitgevoerd 

wordt. Bij geen van de onderzochte projecten is een actoranalyse uitgevoerd. Dit hoeft geen nadelige 

gevolgen te hebben, maar veroorzaakt wel onzekerheid in het proces. Zo is het onduidelijk welke belangen er 

allemaal zijn. Dit heeft bij de fietsbrug in het actualiseringsplan Stadsweiden problemen opgeleverd. De 

gemeente had niet verwacht dat er zoveel weerstand zou zijn tegen deze fietsbrug. Een actoranalyse had dit 

kunnen voorkomen.  

Tot slot is het belangrijk gedurende het hele proces te blijven communiceren met de belanghebbenden. 

Tijdens de interactieve bijeenkomsten moet vooraf aangegeven worden wat de mate van participatie is, wat 

het eindproduct is, wat de randvoorwaarden zijn en wat de gemeente gaat doen met de uitkomsten. Indien 

niet gekozen wordt voor een interactieve aanpak is communicatie ook belangrijk. Hoewel interactief beleid 

verder gaat dan communicatie, is communicatie de voorwaarde voor een succesvol interactief traject. Een 

goede communicatie leidt tot een goede relatie tussen burger en gemeente. Indien de burgers de 

beweegredenen horen achter besluiten en begrijpen waarom gekozen wordt voor een bepaalde richting zal er 

minder weerstand zijn en ontstaat wederzijds begrip (figuur 6). 

 

Figuur 6. Samenvatting 

Stap 1. Is het project geschikt voor ene interactieve aanpak? 

Stap 2. Wat zijn de beleidsdoelstellingen? 

Stap 3. Wat is de gewenste mate van participatie? 

Stap 4. Welke interactieve instrumenten worden gebruikt? 

Stap 5. Wat is de mate van binding van de interactieve instrumenten? 

Stap 6. Welke actoren moeten betrokken worden? 

Stap 7. Blijf het hele proces communiceren! 

 

§ B5.5 Conclusie 

De interactieve aanpak verschilt voor ieder project, waardoor de interactieve aanpak aangepast moet worden 

aan de situatie per project. Noodzakelijk is dat voordat de gemeente start met beleid ontwikkelen zij bewust 

nadenkt over de gewenste mate van participatie, de interactieve instrumenten en de mate van binding van de 

resultaten. Dit alles moet gebeuren met de juiste actoren en tijdens het proces moet constant op een heldere 

wijze gecommuniceerd worden (hoofdstuk 10 en 11).  

 

  

 

  


