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Apeldoornse Omgevingsvisie

Successen en
lessen van
burgerparticipatie
versie maart 2019

samenvatting
Hoe moet Apeldoorn er in 2030
uitzien? In de periode april tot en met
oktober 2018 hebben ruim 250
bewoners zich in verschillende bijeenkomsten over deze vraag gebogen.
De participatie vormde de start voor
de Apeldoornse omgevingsvisie.
Het resultaat is de bundel ‘Toekomstverhalen’, die in november 2018 in
de gemeenteraad is besproken. Deze
evaluatie blikt terug en evalueert
de kwaliteit van de participatie tot
nu toe. Daarbij is het Apeldoornse
traject naast de theorie over burgerparticipatie en de praktijk in andere
gemeentes gelegd. Hieruit volgen
aanbevelingen, zowel voor het vervolg
van de omgevingsvisie als voor andere
participatietrajecten.
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Opzet participatie
In de periode april tot en met oktober 2018 zijn drie
Participatieringen georganiseerd. In Ring 1 ging er een
camerajournalist op pad door heel Apeldoorn. Hij vroeg
voorbijgangers naar hun ideeën over de toekomst van
Apeldoorn. In Ring 2 werden Toekomstexpedities georganiseerd. Met een historische bus deden bewoners verschillende plekken in de stad en de dorpen aan en gingen op
locatie met elkaar in gesprek. In Ring 3 werden Toekomsttafels gehouden. Op locaties in de wijken voerden bewoners
verdiepende gesprekken over uiteenlopende thema’s.
In aanvulling hierop zijn extra bijeenkomsten georganiseerd
om jongeren en bewoners met een migratieachtergrond te
bereiken.

Aanpak evaluatie
Deze evaluatie is gebaseerd op interviews met bewoners,
ambtenaren, andere gemeentes en onderzoekers. Daarnaast zijn publicaties over participatie en de omgevingsvisie
meegenomen, evenals de resultaten van een enquête die
onder de deelnemers is uitgezet. Op deze manier zijn de
ervaringen in Apeldoorn in een brede context geplaatst.
De evaluatie gaat in op drie thema’s: de mate van invloed, de
representativiteit van de deelnemers en de organisatie van
participatie.

Conclusies
Invloed
Bewoners bepalen de agenda
In allerlei verschillende vormen hebben bewoners met
elkaar en de gemeente gepraat over de toekomst van

Apeldoorn. Uniek aan deze bijeenkomsten was dat bewoners
de agenda bepaalden. Dat zorgde voor kwalitatief goede
gesprekken, waarbij bewoners bewust waren van keuzes
die richting de toekomst gemaakt moeten worden en
elkaar bevroegen op hun eigen rol. Ook de gedegen
voorbereiding en aansprekende opzet, geïnspireerd op
de G1000-methodiek1, hebben hieraan bijgedragen.
De deelnemers zijn enthousiast over het proces en
moedigen de gemeente aan om hiermee door te gaan,
zowel richting de omgevingsvisie als op andere
beleidsterreinen.
Betrokkenheid vasthouden
De Toekomstverhalen zijn een herkenbaar eindproduct
geworden, dat recht doet aan de veelzijdigheid van de
gesprekken. Tegelijkertijd missen bewoners een waarborg
dat er iets met hun inbreng wordt gedaan. Een monitorgroep van bewoners kan helpen om het resultaat van de
participatie te bewaken. Ook is het de uitdaging om regelmatig te blijven communiceren over het vervolg van het proces
en de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt. Door meer
gebruik te maken van sociale media bereik je niet alleen de
deelnemers, maar een bredere groep Apeldoorners.
Van inspraak naar co-creatie
In deze fase van het proces stond het ophalen van ideeën
centraal. De participatievorm die voor de toekomstgesprekken is gekozen - traditionele inspraak in een nieuw
jasje - past hier goed bij. Tegelijkertijd zijn bewoners hiermee in een reactieve rol gebleven en is hun invloed tot nu
toe beperkt gebleven tot raadpleging. In de volgende fase,
het schrijven van de omgevingsvisie, is het interessant
om de regie als gemeente meer los te laten en samen met
bewoners te zoeken naar een samenwerkingsvorm waarbij
in co-creatie aan de omgevingsvisie kan worden gewerkt.

Ook ondernemers en organisaties moeten hierin een plek
krijgen.

Representativiteit
Het belang van diversiteit
Diversiteit is belangrijker dan representativiteit. Het gaat
er niet om dat de deelnemers een evenredige afspiegeling van de samenleving vormen, maar dat verschillende
belangen en opvattingen een plek krijgen in de participatie. Net als in andere gemeentes was dit in Apeldoorn
een zoektocht. Er zijn nieuwe mensen bereikt die nog niet
eerder hadden geparticipeerd in beleid van de gemeente.
Ook zijn via extra bijeenkomsten jongeren en bewoners
met een migratieachtergrond gehoord.
Tegelijkertijd zijn bepaalde doelgroepen ondervertegenwoordigd gebleven, ondanks de grote inspanning om de
bijeenkomsten te promoten. Dit geldt met name voor
lageropgeleiden, jongeren en bewoners met een migratieachtergrond. Hoe deze doelgroepen bereikt kunnen
worden blijft een vraag, waar in toekomstige participatie
aandacht voor moet zijn.
Een diverse participatiemix
In een volgend traject is het raadzaam om van tevoren
goed na te denken over de doelen, doelgroepen en middelen van participatie. Niet iedereen is op dezelfde manier
te bereiken. Een goed participatietraject houdt daar
rekening mee. De praktijk in andere gemeentes leert ons
dat sociale media een laagdrempelig middel kunnen zijn
om meer verschillende mensen te bereiken.
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Organisatie
Participatie is altijd experimenteel
Laat je bewoners hun eigen gesprek sturen, dan moet je
als gemeente meebewegen. Daardoor is participatie niet
van tevoren in beton te gieten. Iedere context vraagt om
een eigen aanpak. Alleen dan kun je bewoners echt serieus
nemen. Dit proces heeft laten zien dat juist in het improviserende karakter de energie van participatie zit.
Tegelijkertijd was er een voortdurende zoektocht naar de
juiste opzet. De inspanning die het vergt om voortdurend te
reflecteren en bij te sturen bleek groter dan verwacht.
De les is dat participatie vraagt om een flexibel proces met
voldoende tijd, geld, ruimte en mankracht om tussentijds
in te kunnen spelen op wat zich voordoet. Daarbij kan het
vooraf bepalen van uitgangspunten helpen om koers te houden. Het uitgangspunt ‘bewoners bepalen de agenda’, dat in
dit proces centraal stond, is daarvan een goed voorbeeld.

niet in de vorm van centrale sturing, maar in de vorm van
continue dialoog, zowel tussen de gemeente en de samenleving als binnen de gemeente. In het programma Participatie
wordt hieraan gewerkt.
Vernieuwend én omgevingsbewust
De inzet van een extern bureau kan bijdragen aan deze
dialoog. De samenwerking tussen de gemeente, Lysias
Advies en Maatschap voor Communicatie heeft af en toe
best wel geschuurd, maar achteraf bezien ligt daarin juist de
toegevoegde waarde. Beide perspectieven zijn behulpzaam
in participatie. Terwijl een extern bureau de objectiviteit van
de participatie bewaakt en vernieuwende methodes aandraagt, zorgt de gemeente ervoor dat de aanpak aansluit bij
de Apeldoornse context.

Deze flexibiliteit vergt ook iets van de betrokken ambtenaren. Zij moeten het zoeken omarmen en er plezier uit halen.
Dat is waar de cultuurverandering van de Omgevingswet
over gaat. Je kunt leren van andere gemeentes, maar uiteindelijk moet je dit als gemeente zelf ondergaan. Het advies is
dan ook om de omgevingsvisie te benutten als katalysator
voor deze cultuurverandering. Geef ruimte aan ideeën die in
dit proces ontstaan en neem zo de rest van de organisatie
mee.
Continue dialoog
Tijdens deze participatie is gezocht naar aansluiting met
andere participatietrajecten. Deze spelen zich op dit
moment nog vaak los van elkaar af. In de gemeentelijke
organisatie is behoefte aan afstemming en uitwisseling:
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inleiding
Hoe moet Apeldoorn er in 2030
uitzien? In de periode april tot en met
oktober 2018 hebben ruim 250 bewoners zich in verschillende bijeenkomsten over deze vraag gebogen.
De participatie vormde de start voor
de Apeldoornse omgevingsvisie.
Het resultaat is de bundel ‘Toekomstverhalen’, die in november 2018 in
de gemeenteraad is besproken. Deze

Burgerparticipatie is een actueel thema in Apeldoorn. Zowel
het college van B en W als de gemeenteraad spreken de
wens uit om burgerparticipatie in Apeldoorn verder vorm
te geven. De omgevingsvisie biedt daar de uitgelezen kans
voor.

College en gemeenteraad
In oktober 2016 leverde het college van B en W de koersnotitie ‘Gebiedsgericht werken: Helder in ambitie, flexibel
in de uitvoering’ op2. Daarin stelt het college vast dat de
gemeente het informeren, raadplegen en adviseren goed
geborgd heeft in het gebiedsgericht werken. Tegelijkertijd
spreekt het de wens uit om hoger op de participatieladder te
klimmen en ten minste te streven naar coproduceren.

participatie en de praktijk in andere

In aanvulling hierop leverde de raadswerkgroep burgerparticipatie in december 2017 het advies ‘Samen voor Apeldoorn:
Adviezen ten aanzien van burgerparticipatie’ op3. Hierin
verzoekt de gemeenteraad om te experimenteren met
verschillende vormen van participatie en te onderzoeken
welke invulling bij Apeldoorn past. De gemeenteraad vraagt
om te focussen op waardecreatie en dialoog, en verzoekt
daarbij expliciet om te “experimenteren met participatie ten
behoeve van de totstandkoming van de omgevingsvisie”.

gemeentes gelegd. Hieruit volgen

Omgevingswet

evaluatie blikt terug en evalueert de
kwaliteit van de participatie tot nu
toe. Daarbij wordt het Apeldoornse
traject naast de theorie over burger-

aanbevelingen, zowel voor het vervolg
van de omgevingsvisie als voor andere
participatietrajecten.
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Aanleiding

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking
treedt, heeft tot doel om de regelgeving voor de fysieke
leefomgeving te bundelen en eenvoudiger te maken. De
eerste stap in de beleidscyclus is het vaststellen van de
omgevingsvisie. Dit is een visie op hoofdlijnen en bevat de
belangrijkste strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De wet beoogt dat overheden,

burgers en partners samen werken aan zowel de totstandkoming als de uitvoering van de visie4. Dat vraagt om nieuwe
vormen van samenwerking. Het experimenteren is in volle
gang. Tussen 2014 en 2016 deden negen overheden mee aan
de pilots omgevingsvisie in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu. In 2017 startte een tweede ronde
met nog eens 12 deelnemers5. Participatie vormt hierin een
belangrijk thema.

Omgevingsvisie
De doelstelling van participatie voor de omgevingsvisie,
zoals beschreven staat in het Plan van Aanpak, is het
“betrekken van de samenleving (inwoners en partners), niet
alleen bij de totstandkoming van de visie, maar ook bij de
uitvoering en vormgeving van onze leefomgeving”. Daarbij
geldt de omgevingsvisie niet als het eindpunt van participatie, maar juist als het begin om in een andere rolopvatting
tussen de gemeente, bewoners en partners te komen ten
aanzien van de vormgeving van de fysieke leefomgeving.

Twee vormen van participatie
Om te begrijpen in welke context de participatie voor de
omgevingsvisie plaatsvindt, is het behulpzaam om twee vormen van participatie te onderscheiden. In hun notitie noemt
de raadswerkgroep burgerparticipatie dit beleidsbeïnvloedende participatie en participatie gericht op waardecreatie6.
Dit is een veelgebruikt onderscheid in de literatuur over
burgerparticipatie.
Bij beleidsbeïnvloedende participatie participeren bewoners
in beleidsprocessen van de gemeente. Dit komt overeen
met de traditionele inspraak, maar het vernieuwende is dat
gemeentes de wens uitspreken om hierin meer invloed over
te dragen aan bewoners. Net als in andere gemeenters geeft

ook het Apeldoornse college aan hoger op de participatieladder te willen klimmen en naast informeren, raadplegen
en adviseren toe te willen werken naar samenwerkingsvormen waarin co-creatie centraal staat. Bij participatie gericht op waardecreatie ontplooien bewoners
maatschappelijke initiatieven. De gemeente kan daarbij
optreden als facilitator. In feite is het dan de gemeente die
participeert in burgerinitiatieven.
Beide vormen van participatie vragen om een andere
rolopvatting tussen bewoners en de gemeente. Ze impliceren dat de gemeente een deel van de regie loslaat en bij
bewoners belegt. In dit speelveld bevindt de omgevingsvisie zich. Bij de omgevingsvisie is sprake van beleidsbeInvloedende participatie. De evaluatie gaat dan ook
over deze vorm van participatie.

Aanpak van deze evaluatie
Deze evaluatie is gebaseerd op kwalitatieve interviews
met de volgende betrokkenen: het kernteam omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn, vijf Apeldoornse
bewoners die hebben deelgenomen aan verschillende
bijeenkomsten, ambtenaren en pilotcoaches van acht
gemeentes die hebben deelgenomen aan de pilots omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu,
en drie adviseurs en onderzoekers die gespecialiseerd
zijn in burgerparticipatie. Daarnaast zijn publicaties en
websites over participatie en de omgevingsvisie meegenomen. Ook de enquête die door het kernteam is uitgezet
onder de Apeldoornse deelnemers zijn geanalyseerd.
Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen, zie bijlage I.

Daarbij wordt het Apeldoornse participatietraject in een
breder perspectief geplaatst door het te relateren aan
literatuur over burgerparticipatie en de participatietrajecten voor de omgevingsvisie in andere gemeentes.
Drie thema’s staan centraal:
1. Invloed: het doel van beleidsbeïnvloedende participatie is om bewoners meer zeggenschap te geven over
beleid. Welke invloed hebben Apeldoorners op de
omgevingsvisie?
2. Representativiteit: het bereiken van een representatieve groep mensen is een grote uitdaging. Vaak
zijn het de ‘usual suspects’ die deelnemen. Welke
Apeldoorners zijn er bereikt?
3. Organisatie: een participatietraject optuigen
is een ding, maar participatie verankeren in de
gemeentelijke organisatie is een tweede. Hoe is
beleidsbeïnvloedende participatie in Apeldoorn
georganiseerd?

Toekomstcafé jongeren

Opbouw van dit stuk
In deel 1 wordt de participatie beschreven aan de hand
van de verschillende fases: voorbereiding, uitvoering en
verwerking. Ook wordt de communicatie en het bereik van
de participatie belicht. In deel 2 volgt de evaluatie. Deze
is opgebouwd aan de hand van de drie thema’s: invloed,
representativiteit en organisatie. Ieder thema gaat in
op de literatuur over het thema, de praktijk in andere
gemeentes en de ervaringen in Apeldoorn. Daaruit volgen
conclusies en aanbevelingen. In deel 3 komen bewoners
aan het woord. Zij vertellen over hun deelname aan de
verschillende bijeenkomsten. Deel 4 bevat tenslotte de
bijlagen. Deze geven meer inzicht in de opzet van de verschillende bijeenkomsten en activiteiten.

In dit stuk zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven.
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Toekomstexpeditie
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deel 1: het participatietraject
In de periode april tot en met oktober 2018 hebben ruim 250 Apeldoorners
meegepraat over de toekomst van hun gemeente. Alle gesprekken zijn samengebracht in de bundel ‘Toekomstverhalen’. Deel 1 van deze evaluatie bevat een
beschrijving van deze participatie: van voorbereiding tot uitvoering en verwerking. Welke bijeenkomsten zijn er georganiseerd? Hoe zijn de deelnemers
geworven? Wie zijn er bereikt? En hoe is al het materiaal verwerkt?
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Voorbereidende fase

Uitvoerende fase

Begin 2018 is de gemeente van start gegaan met de
voorbereidingen voor de omgevingsvisie. Via een externe
aanbesteding werden bureaus geworven voor de participatie en de interne organisatie werd op poten gezet.

In de periode april tot en met juli 2018 zijn er drie Participatieringen georganiseerd. Deze vormden de basis van de
participatie. In aanvulling hierop zijn extra bijeenkomsten
georganiseerd om jongeren en bewoners met een migratieachtergrond te bereiken. Tijdens de kick-off en de slotbijeenkomst waren ook partners van de gemeente aanwezig.
Hieronder volgt een beschrijving van alle bijeenkomsten in
chronologische volgorde (afbeelding I).

Open gesprek
Bij de start van de omgevingsvisie is ervoor gekozen
om eerst met bewoners in gesprek te gaan, zonder dat
het bestuur of de politiek van tevoren een agenda had
bepaald. De bedoeling van de participatie was om met
een open houding te luisteren naar wat er in Apeldoorn
leeft. Om objectiviteit te waarborgen is ervoor gekozen om de opdracht voor de participatie extern aan te
besteden. Vanwege hun ervaring met participatie en de
G1000-methodiek in andere gemeentes zijn Lysias Advies
en Maatschap voor Communicatie hierbij als winnaar uit
de bus gekomen.

Organisatie
Na de selectie van de bureaus is er een intern kernteam gevormd, dat de taak heeft gekregen om het hele
traject richting de omgevingsvisie vorm te geven en uit
te voeren. Het kernteam bestaat uit de projectleider
omgevingsvisie, een strategisch adviseur, een strategisch
communicatieadviseur, een adviseur fysieke leefomgeving, een stedenbouwkundige, een junior adviseur en
een projectondersteuner. Samen met hen hebben Lysias
Advies en Maatschap voor Communicatie het participatietraject opgezet. Daarnaast heeft de projectleider een
interne projectgroep gevormd van beleidsadviseurs uit
het fysieke domein, het sociale domein en stadsdeelmanagement. Deze projectgroep heeft in de participatiefase
voornamelijk gefungeerd als klankbordgroep.

Kick-off
Op 5 maart 2018 werd het participatietraject voor de omgevingsvisie afgetrapt tijdens een grote kick-off bijeenkomst
in cultureel centrum ACEC met belangrijke stakeholders van
de gemeente, waaronder dorps- en wijkraden en verschillende instellingen, ontwikkelaars en coöperaties. Wethouder
Nathan Stukker en eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving Symone de Bruin leidden de bijeenkomst in, waarna de
wethouder de website voor de Apeldoornse omgevingsvisie
lanceerde: www.apeldoorn2030.nl. Hierop werden feiten en
cijfers over de gemeente Apeldoorn, een overzicht van het
ruimtelijke beleid en vier toekomstverhalen vertoond. Deze
drie producten dienden als startpunt voor de omgevingsvisie: om inzichtelijk te maken waar we als gemeente staan en
om betrokkenen te prikkelen om na te denken over de toekomst. Gaandeweg het proces is de website verder gevuld
met nieuw materiaal. In de rest van de bijeenkomst gingen
de deelnemers in gesprek over de vier toekomstverhalen,
die ook in beeld waren gebracht (bijlage II).

Participatieringen
In de periode april tot en met juli 2018 zijn er drie Participatieringen georganiseerd. Deze vormden de basis van
de participatie. Het idee was om breed te beginnen en in

iedere nieuwe ring een verdiepingsslag te maken. Daarom
is de opzet van tevoren niet dichtgetimmerd. Na iedere ring
reflecteerden de bureaus en het kernteam op de inbreng
van de deelnemers en bepaalden op basis daarvan de opzet
van de volgende ring. Daarbij was het uitgangspunt om
gebruik te maken van elementen uit de G1000-methodiek,
waarin gelijkwaardigheid tussen bewoners en de gemeente
centraal staat7.
Ring 1
In Ring 1 (april 2018) ging er een camerajournalist (‘CamJo’)
van Maatschap voor Communicatie op pad door de stad en
de dorpen (bijlage III). Op straat vroeg hij voorbijgangers
naar hun beleving van Apeldoorn en hun dromen voor de
toekomst. Hiervan zijn 17 straatinterviews vastgelegd op
beeld en verwerkt tot vijf beeldverslagen, die zijn gepubliceerd op de www.apeldoorn2030.nl.
Ring 2
Ring 2 (april - mei 2018) bestond uit vijf Toekomstexpedities,
waarbij een groep bewoners met een historische bus op
expeditie ging door heel Apeldoorn (bijlage IV). Ook raadsleden waren hiervoor uitgenodigd. Zowel de binnenstad, de
wijken als het buitengebied werden aangedaan. Op aangewezen locaties werd er gestopt om in gesprek te gaan over
door de groep geselecteerde thema’s. De gesprekken werden geleid door Lysias Advies. Daarnaast waren leden van
het kernteam aanwezig. Aan het einde van iedere expeditie
konden de deelnemers hartenkreten meegeven op post-its
over onderwerpen die niet aan bod waren gekomen of die zij
extra wilden onderstrepen. De gesprekken zijn vastgelegd
op scrapbooks met foto’s, die een week lang zijn geëxposeerd in het souterrain van het stadhuis. Deze expositie
werd geopend door wethouder Jeroen Joon.
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Afbeelding 1: tijdlijn
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>>
Alle deelnemers waren hiervoor uitgenodigd en ook
RTV Apeldoorn was aanwezig.
Ring 3
Ten slotte zijn er in Ring 3 (juni - juli 2018) zes Toekomsttafels georganiseerd (bijlage V). Op locaties in de verschillende stadsdelen en dorpen werden bewoners uitgenodigd om dieper in te gaan op de onderwerpen die in de
Toekomstexpedities naar voren waren gekomen: identiteit
en groei, samenleven en wonen, werk en onderwijs, duurzaamheid, en verkeer en vervoer. Ook was er een blanco
tafel waar deelnemers eigen onderwerpen aan konden
dragen die nergens waren ondergebracht. De avonden
werden geleid door Lysias Advies. Na een gezamenlijke
maaltijd verkenden de deelnemers in kleine groepjes alle
thema’s. Vervolgens kozen ze zelf over welke thema’s ze
verder door wilden praten in twee verdiepende rondes.
De gesprekken werden zowel geleid door Lysias Advies als
leden van het kernteam en het projectteam. Zij legden de
gesprekken vast op posters, die waren gestructureerd aan
de hand van vier vragen: Wat willen we behouden? Wat
willen we veranderen? Welke concrete ideeën hebben we
daarvoor? Wie is daarbij aan zet? Ook raadsleden, creatieve denkers en ondernemers uit Apeldoorn namen deel
aan de gesprekken. Aan het einde van de avond gaven de
deelnemers met behulp van stickers aan welke ideeën zij
het meest waardevol vonden. Wegens tijdgebrek is dit er
op enkele avonden niet van gekomen. Tot slot konden zij
na afloop van iedere Toekomsttafel weer hun hartenkreten meegeven.

Extra activiteiten
Tijdens de uitvoering van de Participatieringen werd
duidelijk dat twee doelgroepen ondervertegenwoordigd
waren in het participatietraject: jongeren en bewoners

met een migratieachtergrond. Om ook hun stem te horen
zijn in september 2018, in aanvulling op de Participatieringen, een aantal extra activiteiten georganiseerd.
Toekomstcafé voor jongeren
In samenwerking met het gemeentelijke platform Jong
Apeldoorn is een Toekomstcafé in ACEC georganiseerd
speciaal voor jongeren. In aanloop hiernaartoe heeft Jong
Apeldoorn een enquête met stellingen over de toekomst
verspreid via Facebook en Instagram (bijlage VI) en deze
speciaal onder de doelgroep 18 - 30 jaar gepromoot.
Een aantal stellingen zijn ook direct via Facebook gedeeld,
evenals een vlog van gemeentevlogger Marlies Streppel.
Tijdens het Toekomstcafé gingen jongeren aan de hand
van de eerder genoemde toekomstverhalen (bijlage II) in
gesprek over de toekomst van Apeldoorn. De gesprekken
werden geleid en vastgelegd door leden van Jong
Apeldoorn en het kernteam. Ook was een professioneel
tekenaar aanwezig om de gesprekken ter plekke op te
tekenen. Aan het einde van de avond vatte de Apeldoornse
rapper en freestyler Dani de gesprekken samen in een rap
aan de hand van tien kernwoorden die door de deelnemers
werden aangedragen.
Toekomstgesprekken met bewoners met een
migratieachtergrond
Via het gemeentelijke netwerk Transformatoren voor Begrip
is gesproken met een groep van 32 Apeldoorners, die 15
nationaliteiten vertegenwoordigen, over hun ideeën voor de
toekomst van Apeldoorn (bijlage VII). Dit netwerk is opgericht om bewoners met een migratieachtergrond meer bij
beleid te betrekken en onderling contact te stimuleren.
In een eerste bijeenkomst is de omgevingsvisie toegelicht en
zijn vragen uitgedeeld die de deelnemers konden bespreken
met hun achterban. In de vraagstelling is rekening gehouden

met het taalniveau van de deelnemers. Ook is er gebruik
gemaakt van prikkelende toekomstbeelden. In de tweede
bijeenkomst koppelden de deelnemers in kleinere groepen
terug wat ze opgehaald hadden en gingen daarover met
elkaar in gesprek. De gesprekken werden geleid en vastgelegd door leden van het kernteam.
Externe activiteiten
In aanvulling op dit participatietraject heeft de gemeente
externe activiteiten aangegrepen om in gesprek te raken
met een zo breed mogelijke groep Apeldoorners. Zo is tijdens de Meet-up055, geïnspireerd op het VPRO-programma
Tegenlicht, de toekomstvisie van Apeldoorn geagendeerd.
In een werksessie hebben bewoners aan mogelijke toekomstverhalen over Apeldoorn gewerkt. Daarnaast hebben
zorgorganisaties zich tijdens het congres ‘Gezond leven in
Apeldoorn’ gebogen over het fysieke aspect van gezondheid. Het kernteam verzorgde een workshop over de omgevingsvisie. Ten slotte is het onderwijsprogramma ‘Wijk van
de Toekomst’ op het Gymnasium Apeldoorn meegenomen.
130 leerlingen uit de tweede klas hebben nagedacht over
hoe zij vinden dat de ideale wijk er in de toekomst uitziet.
De beste ideeën zijn een week lang geëxposeerd in het
souterrain van het stadhuis. Bij de opening, die door
eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving Symone de
Bruin werd verzorgd, deelden 15 leerlingen hun ideeën met
beleidsadviseurs uit het fysieke domein. Ook hun ouders
waren uitgenodigd.
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Afbeelding 2: werving en opkomst
DATUM

BIJEENKOMST

WERVING

5 maart

Kick-off

E-mail aan partners

62

4 april

Ring 1: CamJo

Voorbijgangers aangesproken

17

11 april

Meetup055

Te gast/spreker/workshopleider

60

14 mei

Workshop bij congres Gezond leven in Apeldoorn

Te gast/spreker/workshopleider

15

April – mei

Ring 2: Toekomstexpedities

- Geflyerd in de binnenstad en bij ROC
- Flyers verspreid in het stadhuis
- 1.000 brieven verstuurd aan inwoners 30 - 45 jaar
- Sociale media

70

April – mei

Scholenproject Wijk van de Toekomst

Deelnemende school benaderd

130

24 – 31 mei

Expositie Toekomstexpedities

- Deelnemers uitgenodigd per mail
- Website www.apeldoorn2030.nl

35

11 – 15 juni

Expositie Wijk van de Toekomst

Scholieren en ouders uitgenodigd per mail

Juni – juli

Ring 3: Toekomsttafels

- Geflyerd in de wijken
- Flyers verspreid in het stadhuis, bibliotheek en CODA
- Per stadsdeel 1.000 brieven aselect verstuurd (totaal: 5.000)
- 1.000 brieven verstuurd aan specifieke doelgroep (deelnemers
Toekomstexpedities, ondernemers, creatieve denkers,
raadsleden)
- Flyers huis-aan-huis verspreid aan alle huishoudens via het
Apeldoorns Stadsblad (totaal: 66.000)
- Sociale media
- Website www.apeldoorn2030.nl

157

11 juli

Voorbereiding met Transformatoren voor Begrip

Via netwerk

29

Juli

Enquête evaluatie Ring 2 & 3

E-mail aan deelnemers Ring 2 & 3

139

28 augustus

Reflectiebijeenkomst

Enkele deelnemers gericht gevraagd

September

Enquête voor jongeren

- Sociale media
- Vlog
- Netwerk Jong Apeldoorn
- Website www.apeldoorn.nl

58

19 september

Toekomstgesprekken met Transformatoren voor Begrip

Via netwerk

18

25 september

Toekomstcafé voor jongeren

Sociale media (o.a. vlog)
Netwerk Jong Apeldoorn

10

3 oktober

Slotbijeenkomst

- E-mail aan alle deelnemers
- Nieuwsbrief
- Sociale media

67

15 november

Politieke Markt Apeldoorn (PMA)

- E-mail aan alle deelnemers
- Nieuwsbrief
- Sociale media

20

* Sommige bewoners hebben deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten.Zij zijn dus vaker meegeteld.
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OPKOMST*

15

7

>>

Communicatie en bereik
Gedurende de hele participatie is communicatie op drie
verschillende manieren ingezet: om deelnemers te werven
voor de bijeenkomsten, om aan deelnemers en geïnteresseerden de voortgang van het proces terug te koppelen en
om het proces te evalueren.

Werving
Verschillende middelen zijn ingezet om deelnemers te werven (afbeelding 2). Allereerst zijn er oproepen geplaatst op
de website van de Apeldoornse omgevingsvisie
(www.apeldoorn2030.nl) en de socialemedia-accounts van
de gemeente (Facebook, Twitter, LinkedIn). Voor de
Toekomsttafels zijn er een aantal filmpjes gedeeld waarin
leden van het kernteam bewoners persoonlijk uitnodigden.
Ook zijn er flyers verspreid via de post, het Apeldoorns
Stadsblad en op straat. Daarnaast is er aandacht aan
de bijeenkomsten besteed in de pers, onder andere via
RTV Apeldoorn en het Apeldoorns Stadsblad. Ten slotte
zijn voor de Toekomsttafels per stadsdeel 1.000 mensen
persoonlijk uitgenodigd via een brief van de burgemeester.
Deze groep was, geïnspireerd op de G1000-methodiek,
door loting bepaald om een diverse groep mensen te
bereiken.

Terugkoppeling
Van alle activiteiten is verslag gedaan op de website.
Deze verslagen zijn ook gebundeld in nieuwsbrieven, die
in juli en november 2018 zijn uitgegeven. Beide middelen
worden voortgezet in de rest van het proces. Daarnaast
heeft het kernteam de deelnemers tussentijds per mail op
de hoogte gehouden van nieuwe bijeenkomsten.

Van de website zijn gebruikersstatistieken bekend van
augustus 2018 tot en met december 2018 (afbeelding 3).
Dat betekent dat de gebruikersstatistieken tijdens de
Participatieringen niet bekend zijn. De overzichtspagina’s
worden relatief goed bezocht (nieuwsoverzicht, agenda,
inspiratiefilms, vier verhalen, ruimtelijk beleid, feiten en
cijfers), de doorklikpagina’s minder. Ook de nieuwsbrief
wordt relatief goed gelezen: door 2/3 van de abonnees,
terwijl dit getal doorgaans op 1/3 ligt (afbeelding 4).

Evaluatie
In juli en augustus 2018 is een enquête uitgezet onder de
deelnemers van de Toekomstexpedities en de Toekomsttafels (afbeelding 5, bijlage VIII). Deze is ingevuld door

137 bewoners. Scholieren, jongeren en bewoners met een
migratieachtergrond zijn niet bevraagd. De resultaten
geven hiermee geen representatief beeld maar wel inzicht
in het bereik van de participatie. Wat opvalt is dat de
meeste respondenten 50 jaar of ouder zijn. Daarnaast is de
meerderheid van de respondenten hoger opgeleid (hbo of
universiteit), maar ook lager opgeleiden zijn vertegenwoordigd. Dit beeld kan enigszins vertekend zijn, doordat hoger
opgeleiden over het algemeen een hogere respons geven op
een enquête dan lager opgeleiden8. Ten slotte komt uit de
enquête een positief beeld over de participatie naar voren.
Bijna alle respondenten hebben de bijeenkomsten positief
ervaren. Ze moedigen de gemeente aan om hiermee door te
gaan.

Afbeelding 3: bereik homepage website
(augustus – december 2018)
PAGINA’S

AANTAL KEREN
BEZOCHT

AANTAL UNIEKE
BEZOEKERS

GEMIDDELDE
BEZOEKTIJD

Alle pagina’s
Homepage

4.192
907

2.858
651

01:09 (min)
01:03 (min)

Afbeelding 4: bereik nieuwsbrief
(augustus – december 2018)
NIEUWSBRIEF

ABONNEES

GEOPEND

DOORGEKLIKT
NAAR WEBSITE

Juli 2018

234

65,5%

19,0%

November 2018

267

63,7%

19,8%
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Afbeelding 5: resultaten evaluatie
Wat is uw leeftijd?

Wat is uw hoogste genoten opleiding?

Hoe wist u van de Toekomstgesprekken? (meerdere antwoorden mogelijk)

14

20 - 25 jaar

1

0,7 %

25 - 30 jaar

0

0%

30 - 35 jaar

5

3,6 %

35 - 40 jaar

2

1,5 %

40 - 45 jaar

9

6,6 %

45 - 50 jaar

3

2,2 %

50 - 55 jaar

13

9,5 %

55 - 60 jaar

15

10,9 %

60 - 65 jaar

16

11,7 %

65 jaar >

56

40,9 %

Onbekend

17

12,4 %

Universiteit

44

32,1 %

Hbo

67

48,9 %

Mbo

19

13,8

Middelbare school

2

1,5 %

Basisonderwijs

2

1,5 %

Niet ingevuld

3

2,2 %

Brief in de bus

49

Apeldoorns stadsblad

37

Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

25

Via buurtraad, wijkraad, dorpsraad

15

Website omgevingsvisie www.apeldoorn2030.nl
Website gemeente Apeldoorn www.apeldoorn.nl

15
10

E-mail

7

Via bekende

5

Via gemeenteraad

4

Via werk

4

Via belangenvereniging
Via adviesraden

4
2

Overige

5

Waarom heeft u zich opgegeven? (meerdere antwoorden mogelijk)

Wat heeft u als inspirerend ervaren?
(open vraag, 112 respondenten hebben een reactie achtergelaten)

Welke tips heeft u voor ons?
(open vraag, 116 respondenten hebben tips achtergelaten)

Ik wil mijn ideeën voor de toekomst delen met anderen

88

Ik ben benieuwd wat de gemeente van plan is

79

Ik maak mij zorgen over de toekomst

27

Ik wil mijn frustratie kwijt over bepaalde zaken

6

Overige (zie bijlage)
Uitwisseling en ontmoeting
-	Specifiek thema
Participatie en betrokkenheid

16
5
4

Uitwisseling en ontmoeting

23

Opzet en invulling van de bijeenkomsten

20

De ideeën en onderwerpen

20

Gehoord worden

10

Enthousiaste en positieve sfeer

9

Openheid en vrije meningsvorming

8

Diversiteit van de deelnemers

6

Ik vond het niet zo inspirerend

6

Overige

6

Bepaalde inhoudelijke thema’s (divers)

4

Ga zo door/ nog meer participatie

32

Onderstreping van inhoudelijke thema’s (divers)

28

Luister naar bewoners

13

Betrek meer diverse bewoners

10

Geef bewoners echt invloed

4

Houd bewoners op de hoogte

4

Doe iets met de uitkomsten

4

Betrek dorps- en wijkraden

4

Maak het nog toegankelijker

3

Overige

15

15

Gemeentevlogger interviewt jongeren

16

>>

Verwerkende fase
Nadat er op allerlei manieren gesprekken waren gevoerd
met bewoners, moest alle inbreng bij elkaar worden
gebracht. De bureaus en het kernteam hebben gezocht naar
een vorm en werkwijze die zo dicht mogelijk bij de inbreng
van de bewoners bleef en recht deed aan de veelzijdigheid
van de gesprekken. De gemeente wilde nog geen eigen
bewerking, interpretatie of prioritering aanbrengen.
De Participatieringen vormden wederom de basis. Van de
extra bijeenkomsten zijn afzonderlijke verslagen gemaakt
en accenten toegevoegd aan de hoofdtekst.

Analyse
Al het materiaal uit de Participatieringen is gedigitaliseerd
en ingevoerd in het computerprogramma Maxqda (bijlage
IX). Door woorden te coderen en te clusteren is het
materiaal geanalyseerd. Welke thema’s komen vaak aan
de orde en welke minder? Waarover zijn bewoners
eensgezind en waarover lopen de meningen uiteen?
Op basis van deze analyse is een conceptversie van de
Toekomstverhalen geschreven. In de opzet van de tekst
zijn de vijf thema’s van de Toekomsttafels gevolgd. De
lopende tekst bevat de rode draad uit de gesprekken. Door
de tekst heen zijn kaders opgenomen met “Stel je eens
voor…”. Hierin zijn de ideeën aan elkaar verbonden die uit
de analyse naar voren kwamen als ‘topideeën’: de ideeën die
vaak werden genoemd of door veel bewoners als favoriet
waren aangemerkt. De overige ideeën en hartenkreten zijn
in een letterlijke weergave opgesomd aan het einde van
ieder hoofdstuk. Op deze manier is geprobeerd om zo dicht
mogelijk bij de inbreng van de bewoners te blijven. De tekst
is vervolgens opnieuw naast al het materiaal gelegd om te
kijken of het verhaal compleet was. Ook hebben de leden
van het kernteam en het projectteam meegelezen om te

toetsen of de weergave overeenkwam met hun ervaringen
van de gesprekken.

Reflectie- en slotbijeenkomst
Dit resulteerde in een concepttekst, die in een tussentijdse
reflectiebijeenkomst is voorgelegd aan een klein groepje
bewoners. Zij herkenden zich in de strekking van de tekst en
gaven aandachtspunten mee. De uiteindelijke tekst is tijdens
een grote slotbijeenkomst in Filmtheater Gigant voorgelegd
aan de deelnemers van het hele participatietraject. Ook de
stakeholders van de allereerste kick-off waren uitgenodigd.
Hierbij is bewust gekozen om het eindproduct niet te
presenteren, omdat de gemeente dan te veel in een leidende
rol zou komen, maar direct met bewoners over het stuk in
gesprek te gaan.
De bewoners reflecteerden gezamenlijk op de Toekomstverhalen en kregen de gelegenheid om anoniem hun
favoriete idee te markeren. Opnieuw herkenden ze zich in
de verhalen en er werden extra onderstrepingen gedaan.
Beide bijeenkomsten werden geleid door Maatschap voor
Communicatie en ook leden van het kernteam waren
aanwezig. Er is voor gekozen om de inbreng van de
slotbijeenkomst in een apart verslag op te nemen in het
eindproduct, omdat slechts 65 van de ruim 250 deelnemers
hierbij aanwezig waren.

Eindproduct Toekomstverhalen

Apeldoorn in 2030

Eindproduct
De definitieve versie van de Toekomstverhalen bevat
inhoudelijke verslagen van de Participatieringen en
aanvullende verslagen van de extra bijeenkomsten.
Deze zijn voorzien van foto’s van de bijeenkomsten
en tekeningen van de topideeën. Het eindproduct
is op donderdag 15 november 2018 besproken in de
gemeenteraad.

toekomstverhalen

hoe zien
apeldoorners
2030?
versIe oktoBer 2018

17

deel 2: evaluatie
Voor burgerparticipatie bestaat geen standaard recept. Iedere context is
anders en vraagt om een eigen aanpak. Maar we kunnen als gemeente wel
leren van iedere nieuwe ervaring. Deel 2 van deze evaluatie analyseert de
kwaliteit van de participatie voor de omgevingsvisie aan de hand van drie
onderwerpen: de mate van invloed, de representativiteit van de deelnemers
en de organisatie van participatie. Het Apeldoornse traject wordt vergeleken
met de theorie over burgerparticipatie en de praktijk in andere gemeentes.
Hieruit volgen aanbevelingen, zowel voor het vervolg van de omgevingsvisie
als voor andere participatietrajecten.
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Invloed
Het doel van beleidsbeïnvloedende participatie is om
bewoners meer invloed te geven in besluitvorming en
daarmee het draagvlak en de legitimiteit van beleid te
vergroten9. Zo is ook de omgevingsvisie een instrument
om bewoners meer zeggenschap te geven over hun
leefomgeving. Tegelijkertijd houden gemeentes de regie
over de omgevingsvisie liever in eigen handen10. Wat zegt
de literatuur over invloed en regie? Welke invloed hebben
bewoners in andere gemeentes? En hoe zit dat bij de
Apeldoornse omgevingsvisie?

1 >> Lessen uit de literatuur
Invloed als voorwaarde voor participatie
Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle participatie is dat er ruimte is voor invloed11. Bewoners moeten
daadwerkelijk iets te zeggen hebben. “Het beleid moet
nog voldoende ruimte bieden voor uiteenlopende opties.
Burgers moeten substantiële keuzes kunnen maken”, zo
stelt ProDemos in het afwegingskader voor burgerparticipatie bij beleid. Ruimtelijke thema’s lenen zich daar
goed voor, omdat de keuzes begrijpelijk en voorstelbaar
zijn12.
Tegelijkertijd blijkt uit de pilots omgevingsvisie dat provincies en gemeentes geneigd zijn om zelf het initiatief te
nemen tot een omgevingsvisie en ook vaak inhoudelijk de
toon bepalen. Daardoor blijft participatie vaak hangen op
het niveau van raadpleging of advisering, terwijl de
Omgevingswet meer invloed van bewoners en partners
beoogt. Het rapport constateert dat zij evengoed in staat
zijn om gebiedsvisies te ontwikkelen. Het is de kunst om
dit als gemeente te herkennen, ervoor open te staan

en privaat auteurschap als “de ultieme consequentie
van burgerparticipatie” te omarmen13.
Betrokkenheid vasthouden
De uitdaging voor gemeentes bij beleidsbeïnvloedende
participatie is niet alleen om invloed uit handen te geven,
maar ook om die invloed zichtbaar te maken voor bewoners.
Movisie benoemt hierin twee belangrijke aandachtspunten14. Ten eerste moet het resultaat van de participatie
herkenbaar zijn voor bewoners. Dat betekent dat abstracte
beleidsstukken moeten worden vermeden. Movisie raadt
aan om individuele ervaringen te bundelen tot collectieve
verhaallijnen, deze te ondersteunen met citaten en dichtbij
oorspronkelijke formuleringen te blijven15.
Ten tweede moet er regelmatig terugkoppeling zijn over
het proces, de resultaten en de successen16. Er zit vaak veel
tijd tussen het moment van inspraak en het uiteindelijke
beleidsresultaat. Inwoners haken af als ze onvoldoende op
de hoogte worden gehouden. Movisie raadt aan om verschillende communicatiekanalen te benutten, waaronder sociale
media. Door het proces zichtbaar te maken, kun je er als
gemeente voor zorgen dat je de betrokkenheid van bewoners weet vast te houden17.

2 >> Lessen uit de praktijk
Vereniging Markdal: een omgevingsvisie door particulieren
In 2016 ontving de vereniging Markdal de Eenvoudig Beter
Trofee18. In deze particuliere vereniging, voortgekomen uit
een burgerinitiatief, hebben bewoners, grondeigenaren en
natuurverenigingen samen gewerkt aan een omgevingsvisie
voor het stroomdal De Mark19, ten zuiden van Breda. De provincie, gemeente en waterschappen hebben hierbij de regie
over beleidsvorming uit handen gegeven aan particulieren.

“Zij hadden beter zicht op het speelveld en de gevoeligheden” vertelt de pilotcoach. Zo is een patstelling doorbroken
en het vertrouwen tussen de betrokken partijen hersteld.
Platform G1000.nu: gelijkwaardigheid tussen gemeente en
bewoners
Het Platform G1000.nu is in 2013 ontstaan in Amersfoort
uit een groep bewoners die democratische vernieuwing
nastreven. Inmiddels zijn ze vijf jaar, 23 burgertoppen en
een uitgewerkte methodiek op basis van co-creatie verder20.
Het basisprincipe is dat de G1000 het burgerperspectief
vertegenwoordigt. Van daaruit wordt een brug geslagen
naar de systeemwereld. “De manier om dialoog te institutionaliseren is het creëren en beschermen van een vrije
ruimte, waarin alle deelnemers gelijkwaardig zijn”, vertelt
een van de initiatiefnemers. Dat vraagt om een strakke
vorm en heldere principes. De autonomie van de deelnemers staat hierbij centraal. Deelnemers worden geworven
door middel van loting. Ze bepalen zelf de agenda, leggen
de gesprekken vast en leiden zichzelf tijdens het proces. Er
is een onafhankelijke facilitator die de vrije ruimte bewaakt.
Het proces is transparant en voor iedereen te volgen. Voor
het realiseren van de ideeën zijn gemeente en bewoners
samen verantwoordelijk. De G1000 wordt afgesloten met
een burgerbesluit.
Gemeente Uden: rolverdeling als onderdeel van de
omgevingsvisie
De gemeente Uden heeft samen met bewoners en partners een brede omgevingsvisie vastgesteld met algemene
gebieds- en themagerichte doelstellingen. Centraal in deze
visie staat echter het proces: wie doet wat en volgens
welke spelregels?21 Zo vormt de visie een leidraad voor het
gesprek tussen de gemeente en initiatiefnemers. Past het
initiatief binnen de doelen van de omgevingsvisie?
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Versterkt het de kernkwaliteiten van de omgeving? Heeft
het initiatief een maatschappelijk belang, of is het in ieder
geval niet strijdig met maatschappelijke belangen? Is de
omgeving betrokken? “Door de omgevingsvisie komt er
een dialoog op gang, die helpt knelpunten op te lossen”
vertelt de pilotcoach.
3 >> De ervaring in Apeldoorn
Bewoners bepalen de agenda
Voor de Apeldoornse omgevingsvisie is gekozen om het
proces te starten met burgerparticipatie. Het uitgangspunt was dat de gemeente blanco, zonder eigen agenda,
met bewoners in gesprek ging om te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Apeldoorn. Het kernteam geeft aan dat deze insteek hen heeft geholpen om
daadwerkelijk open te staan voor bewoners en goed naar
hen te kunnen luisteren. De inzet van een extern bureau
en onafhankelijke gespreksleiders droeg hier volgens hen
aan bij.
Ook in de opzet van de bijeenkomsten bepaalden bewoners de agenda. In de voorbereiding van iedere nieuwe
Participatiering bouwde het kernteam voort op de inbreng
uit de voorgaande Participatieringen. Vervolgens gaven
bewoners, geïnspireerd op de G1000-methodiek, aan het
begin van de bijeenkomsten aan over welke onderwerpen
zij het liefst wilden spreken. Aan het einde van de bijeenkomsten brachten ze prioriteiten aan in de thema’s en
ideeën die waren besproken. Bewoners waarderen deze
opzet. “Het stemmen op ideeën was erg handig. Zo kwamen direct de beste en belangrijkste ideeën naar voren”,
zegt één van hen. Ook volgens het kernteam leidde deze
opzet tot kwalitatief goede gesprekken. “De wijsheid zit
in de mensen zelf. Ze leggen interessante verbindingen,
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zijn genuanceerd en beseffen dat er keuzes moeten worden
gemaakt”, merkt één van de kernteamleden op.
Ook in de enquête die onder de deelnemers is uitgezet komt
dit enthousiasme naar voren. Velen moedigen de gemeente
aan om door te gaan met dit soort bijeenkomsten, zowel
richting de omgevingsvisie als op andere beleidsterreinen.
Een greep uit de reacties: “Ga zo door, voor en met bewoners”, “Doorgaan met deze opzet, ook voor andere onderwerpen”, “Houd inwoners betrokken bij de toekomst en de
gemeente, zoals jullie nu doen, top!”.
Een herkenbaar eindproduct
In het eindproduct is ervoor gekozen om al het materiaal
samen te brengen en zo dicht mogelijk bij de inbreng van
bewoners te blijven zonder bewerking, duiding of interpretatie. In vergelijking met andere gemeentes is er in
Apeldoorn veel aandacht geweest voor een gedegen
analyse van het opgehaalde materiaal. Terwijl in andere
gemeentes vaak wordt vertrouwd op een of enkele ambtenaren, is er in Apeldoorn gezocht naar een balans tussen een objectieve analyse (via het computerprogramma
Maxqda) en een subjectieve analyse (de ervaringen van de
betrokken ambtenaren). In de tekst is de aanpak van Movisie
gevolgd om een collectief verhaal (de vijf thema’s) te combineren met individuele ervaringen (citaten, hartenkreten en
topideeën).
Vervolgens kregen bewoners in de reflectie- en slotbijeenkomst de kans om op het eindproduct te reflecteren
en extra accenten mee te geven. Zowel bewoners als het
kernteam zijn tevreden over het eindproduct. “Het is een
herkenbaar stuk geworden dat recht doet aan de veelzijdigheid van alle gesprekken die we hebben gevoerd”, zegt
een lid van het kernteam. “Het was leuk om op meerdere

momenten in het traject betrokken te worden”, geeft een
bewoner aan. Eén van de bewoners plaatst ook een kanttekening en geeft aan dat het een lang stuk is geworden,
dat niet voor iedereen makkelijk leesbaar is: “Maak er een
glossy van met tussentijdse edities, kort en bondig!”. Dit
sluit aan bij het dilemma van het kernteam: “We willen een
toegankelijke versie maken, maar tegelijkertijd geen afbreuk
doen aan de nuance.”
Betrokkenheid vasthouden
Voor de Apeldoornse omgevingsvisie is, net als in veel
andere gemeentes, een website gelanceerd en zijn er
regelmatig nieuwsbrieven uitgebracht. Hierin zijn nieuwe
bijeenkomsten aangekondigd en zijn verslagen en foto’s van
voorgaande bijeenkomsten gedeeld. In aanvulling hierop zijn
er twee exposities in het stadhuis georganiseerd. “Zo hebben we telkens een moment gepakt om te laten zien waar
we mee bezig zijn”, zegt één van de kernteamleden.
De uitdaging is om dit op een aansprekende manier te
blijven doen in het vervolg van het proces, ook waar het
gaat om het interne beleidsproces. Bewoners roepen de
gemeente daartoe op: “Blijf in contact met bewoners over
de plannen van de gemeente, dan blijven bewoners ook
betrokken”. Hiervoor zou het kernteam graag meer gebruik
maken van sociale media. Deze zijn tot nu toe alleen ingezet
voor de werving, terwijl ze een krachtig middel kunnen zijn
om de activiteiten rondom de omgevingsvisie zichtbaar te
maken en successen te delen. Zo houd je niet alleen de deelnemers betrokken, maar bereik je ook een breder publiek 22.
“Het draagt bij aan de online profilering van Apeldoorn.
Daarin kunnen we nog wat leren van andere gemeentes,
zoals Alphen aan den Rijn”, geeft één van de kernteamleden
aan.

Van inspraak naar co-creatie
Een andere kanttekening van de bewoners bij het stuk is
dat het geen waarborg bevat dat er iets met hun inbreng
wordt gedaan. “De gemeente moet duidelijk maken wat
de directe impact van mijn inbreng is en de garantie
geven dat er wat mee wordt gedaan”, zegt een bewoner.
Dit heeft te maken met de keuze om te beginnen met
participatie. Het vervolgproces richting de omgevingsvisie
is nog niet helemaal uitgestippeld. “In het vervolg moeten
we duidelijk blijven maken welke keuzes we maken, hoe
we tot die afweging zijn gekomen en hoe we de participatie daarin hebben meegenomen”, geeft een lid van het
kernteam aan. “We hebben veel bijeenkomsten in korte
tijd geperst. Participatie mag hier niet ophouden, we moeten het uitsmeren over het hele proces”, zegt een ander.
Eén van de manieren om dat te doen is het oprichten van
een monitorgroep van bewoners naar voorbeeld van de
G1000-methodiek. Zij krijgen dan een adviesrol en de taak
om de resultaten van de participatie te bewaken.
Tegelijkertijd blijven bewoners hiermee in een reactieve
rol. Net als in veel andere gemeentes is de invloed van
bewoners op de uiteindelijke omgevingsvisie, ondanks de
vernieuwende en aansprekende insteek van de Participatieringen, tot nu toe beperkt gebleven tot raadpleging.
Dit past ook bij de fase van ideeën ophalen. Met een
monitorgroep kun je dit intensiveren tot advisering. Wil je
daadwerkelijk in een andere rolopvatting komen, dan is
het interessant om in de volgende fase naar samenwerkingsvormen op basis van co creatie te zoeken, bijvoorbeeld door bewoners en partners mee te laten schrijven
aan de omgevingsvisie. Ook bewoners voelen hiervoor.
“Geef burgers écht zeggenschap! Stel van tevoren
duidelijke kaders op en laat burgers daarbinnen plannen
ontwikkelen en uitvoeren”, geeft één van hen aan.

Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van
invloed
•
Algemeen
•
Pas participatie alleen toe als er ruimte is voor
invloed.
•
Vertaal de participatie naar een aansprekend en
herkenbaar product. Vermijd abstracte
beleidsstukken.
•
Zorg voor regelmatige terugkoppeling gedurende
het hele proces van de omgevingsvisie, zowel over
het externe proces (de participatie) als het interne
proces (de beleidscyclus). Benut sociale media.
•
Durf als gemeente invloed uit handen te geven.
Zoek samen met bewoners en partners naar nieuwe
vormen van samenwerking.
Dit proces
•
Bewoners bepaalden de agenda van de bijeenkomsten. De gekozen opzet leidde tot kwalitatief goede
gesprekken.
•
Bewoners zijn enthousiast over het proces en moedigen de gemeente aan om hiermee door te gaan,
zowel richting de omgevingsvisie als op andere
beleidsterreinen.
•
De Toekomstverhalen zijn een herkenbaar eindproduct geworden, dat recht doet aan de veelzijdigheid
van de gesprekken.
•
Tijdens de participatie had meer gebruik gemaakt
kunnen worden van sociale media voor het delen van
successen. Zo bereik je niet alleen de deelnemers,
maar ook andere Apeldoorners.

•

•

taat van de participatie, de Toekomstverhalen, te
bewaken.
Zoek naar een samenwerkingsvorm waarin gemeente
en bewoners op basis van co-creatie aan de omgevingsvisie kunnen werken. Durf bewoners meer
invloed te geven.
Blijf regelmatig contactmomenten organiseren. Maak
inzichtelijk hoe de participatie wordt meegenomen.
Benut sociale media.
Maak de rolverdeling tussen gemeente, bewoners
en partners onderdeel van het gesprek over de
omgevingsvisie.

Reflectiebijeenkomst 1e teruglegging concept Toekomstverhalen

Vervolg van dit proces
•
Stel een monitorgroep van bewoners in om het resul-
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Representativiteit
Representativiteit is een veelgebruikt criterium om de
waarde van participatie te beoordelen. Tegelijkertijd
laat de praktijk zien dat het bijna onmogelijk is om
representativiteit te realiseren23. Hoe belangrijk
is representativiteit volgens de literatuur over
burgerparticipatie? Hoe gaan andere gemeentes hiermee
om? En welke Apeldoorners zijn er bereikt?

1 >> Lessen uit de literatuur
Diversiteit belangrijker dan representativiteit
In de literatuur over burgerparticipatie wordt benadrukt
dat volledige representativiteit onmogelijk en ook onnodig
is24. Zo betoogt wetenschapper Christine Bleijenburg
dat niet representativiteit maar diversiteit centraal zou
moeten staan in participatie. Het gaat er dan niet om
dat de deelnemers een evenredige afspiegeling van de
samenleving vormen, maar dat verschillende perspectieven en belangen vertegenwoordigd zijn. Op die manier
krijg je volgens haar een volledig beeld van de problemen
en oplossingen van een vraagstuk. “Door je niet blind te
staren op representativiteit, maar je ogen te openen voor
diversiteit, voorkom je dat je begint aan een onmogelijke
opgave én je zorgt voor kwalitatief betere uitkomsten”,
stelt ze in een online artikel25. In lijn hiermee stelt ook
ProDemos dat ‘kwalitatieve representatie’ belangrijker
is dan ‘statistische representatie’: “per doelstelling of
per project moet beredeneerd worden wat de wenselijke
samenstelling van het deelnemersveld is”26.
Verschillende doelgroepen, verschillende middelen
Maar ook als diversiteit in plaats van representativiteit
centraal staat, blijft het moeilijk om aan dit criterium
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te voldoen. Een veel gehoord kritiekpunt is dat het altijd
de ‘usual suspects’ zijn die participeren en dat er zo een
‘participatie-elite’ ontstaat van een beperkte groep mensen.
Dit zijn vaak blanke hoogopgeleide vijftigplussers, die
slechts een gedeelte van de bevolking vertegenwoordigen27.
Daardoor loop je als gemeente het risico om andere stemmen niet te horen. Uit de pilots omgevingsvisie blijkt dat
gemeentes hier voortdurend mee worstelen. Zij ondervinden met name moeite in het bereiken van ‘atypische doelgroepen’, waaronder jongeren, lager opgeleiden en mensen
met een migratieachtergrond28. In het rapport wordt geadviseerd om de tijd te nemen voor participatie, van tevoren
goed na te denken over de opzet en toegankelijkheid van het
participatieproces en verschillende middelen in te zetten
voor verschillende doelgroepen.

2 >> Lessen uit de praktijk
Gemeente Utrecht: naar mensen toe
Voor de gemeente Utrecht is diversiteit een belangrijk
thema, dat ook is benadrukt in het coalitieakkoord ‘Utrecht
Ruimte voor iedereen’. De gemeente werkt op dit moment
samen met bewoners en partners aan een aantal omgevingsvisies voor deelgebieden en thema’s. Daarbij kiezen ze
voor verschillende vormen van participatie en samenwerking. In 2015 is ervaring opgedaan met loting, waarbij 165
Utrechters samen een energieplan hebben opgesteld. Loting
leverde een diversere groep op dan wanneer mensen op de
gebruikelijke wijze worden uitgenodigd, maar het bleef lastig
om iedereen te bereiken. “Eén van de lessen die we trekken,
is dat we meer moeten aansluiten bij bestaande bijeenkomsten en naar mensen toe moeten gaan in plaats van hen uit
te nodigen”, vertelt de programmamanager. Ook hebben ze
gemerkt dat sociale media een uitkomst kunnen bieden.
Een Facebookenquête over de leefbaarheid van een

bepaalde wijk leverde een hoge en diverse respons op.
Gemeente Oirschot: minder nadruk op diversiteit
De kleine gemeente Oirschot heeft een sociaal netwerk van
bewoners, ondernemers, verenigingen, belangengroepen en
organisaties. In de participatie voor de omgevingsvisie heeft
de gemeente vooral gebruik gemaakt van dit bestaande
netwerk. Aan de bijeenkomsten hebben 150 tot 200 bewoners en partners deelgenomen, wat neerkomt op 1 % van
de bevolking. Ook jongeren waren hierbij aanwezig. In een
enquête onder het burgerpanel gaven nog eens 500 tot 600
mensen hun mening. Diversiteit is hier een minder prominent thema. “Je moet waarderen dat er mensen meedoen”,
geeft één van de ambtenaren aan.
Gemeente Zoetermeer: diverse participatiemix
De gemeente Zoetermeer zet momenteel in op een diverse
participatiemix om verschillende groepen te bereiken.
In drie rondes gaan zij met bewoners in gesprek over de
toekomst van de stad: eerst ophalen, dan verdiepen en ten
slotte keuzes maken. In de eerste ronde zijn ambtenarenen studententeams met een pizzakar langs winkelcentra in
de stad gereden, waar bewoners konden deelnemen aan
omgevingsspellen. De dilemma’s die hieruit voortkwamen,
worden nu in de tweede ronde voorgelegd aan bewoners in
de vorm van bijeenkomsten, een digitaal onderzoekspanel
en een ‘swipocratie’. Dit laatste houdt in dat bewoners hun
mening kunnen geven door afbeeldingen op hun telefoon
heen en weer te ‘swipen’. Via een scholenprogramma worden jongeren extra betrokken. Ten slotte zet de gemeente
Zoetermeer Facebook in voor reacties op stellingen en
vragen. “Deze mix van traditionele en nieuwe middelen lijkt
goed te werken om een diverse groep mensen te bereiken”,
vertelt de projectleider.

3 >> De ervaring in Apeldoorn
Nieuwe mensen bereikt
De insteek voor de Apeldoornse omgevingsvisie was
brede participatie. Door zo breed mogelijk uit te nodigen
moesten er andere doelgroepen worden aangesproken
dan de ‘usual suspects’. Er is bewust voor gekozen om niet
de formele weg van de dorps- en wijkraden te bewandelen. De focus lag vooral op individuele bewoners en
minder op maatschappelijke partners. Op verschillende
manieren is geprobeerd om de participatie laagdrempelig
te organiseren. Zo werden de bijeenkomsten op locaties
door de hele gemeente georganiseerd, werd er een hapje
en een drankje aangeboden en werden mensen aangemoedigd om bekenden mee te nemen.
Met deze opzet lijkt het doel van brede participatie
bereikt. Zowel leden van het kernteam als bewoners
geven aan dat zij veel mensen hebben gesproken die nog
nooit eerder bij beleid van de gemeente betrokken waren.
Er is geëxperimenteerd met verschillende soorten bijeenkomsten.
Met name de Toekomstexpedities konden op veel enthousiasme rekenen onder de bewoners. Een aantal van
hen gaven aan dat zij niet zouden zijn gekomen als de
bijeenkomst op het stadhuis had plaatsgevonden. Ook de
Toekomsttafels werden als toegankelijk ervaren. “Ik praat
niet zo makkelijk met vreemden, maar de opzet hielp mij
om over die drempel heen te stappen”, vertelt één van de
bewoners.
Zoektocht naar diversiteit
Gaandeweg het participatietraject werd duidelijk dat de
diversiteit van de deelnemers beperkt was. Met name

jongeren, lager opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond – de doelgroepen die ook in de literatuur
bekend staan als moeilijk te bereiken doelgroepen29 – bleken
beperkt vertegenwoordigd te zijn op de bijeenkomsten.
In samenwerking met het platform Jong Apeldoorn en het
netwerk Transformatoren voor Begrip zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd om deze verhouding bij te trekken.
Deze gesprekken vormden een waardevolle aanvulling op de
Participatieringen.

ken over de verschillende doelgroepen en de participatiemiddelen die daarbij passen. Ten slotte lag de nadruk in
deze participatie op fysieke bijeenkomsten. Andere gemeentes geven aan dat digitale middelen en sociale media een
laagdrempelig en efficiënt alternatief zijn om ideeën op te
halen of te toetsen.

In vergelijking met andere gemeentes heeft het kernteam
veel werk gemaakt van diversiteit. Zo geeft één van hen
aan: “We hebben beseft dat niet iedereen vanzelfsprekend
deelneemt. Met een grote inzet en vastberadenheid hebben
we geprobeerd om een zo groot mogelijke groep te bereiken”. Iemand anders zegt: “Het gaat erom dat je voldoende
gelegenheid hebt gecreëerd voor verschillende groepen
om mee te praten. Dat is volgens mij gelukt. We hebben alle
zeilen bijgezet”. Weer een ander beschrijft het als volgt:
“Met de Participatieringen hebben we het fundament van
de participatie gelegd. Vervolgens hebben we daar verschillende blokjes opgezet. Zo bouwen we voortdurend aan een
toekomstverhaal dat voor zo veel mogelijk Apeldoorners
herkenbaar is”.

Tijd, geld, ruimte en mankracht
Het kernteam constateert dat het werven van deelnemers
een tijdrovende bezigheid was, die zij van tevoren hadden
onderschat. De extra bijeenkomsten moesten binnen een
strakke planning worden georganiseerd. Uiteindelijk is het
intensieve participatietraject binnen zeven maanden uitgevoerd. Het kernteam had graag van tevoren beter nagedacht over de verschillende doelgroepen en middelen en
tijdens het proces meer tijd willen hebben om te reflecteren.
Terugkijkend geven zij aan dat, ook met de inzet van een
extern bureau, voldoende middelen en mankracht binnen de
organisatie beschikbaar moet zijn om flexibel met participatie om te gaan en in te kunnen spelen op wat zich voordoet.
“Een extern bureau levert een concept aan, maar heeft geen
feeling met Apeldoorn. In de uitvoering moet je aansluiten
bij de lokale context en die aansluiting moet uit onze eigen
organisatie komen”, geeft één van de kernteamleden aan.

Toch zijn deze groepen, ondanks de grote inspanningen,
uiteindelijk ondervertegenwoordigd gebleven in het grote
geheel. Hoe verschillende doelgroepen kunnen worden
bereikt blijft dan ook een vraag, waar in toekomstige
participatie aandacht voor moet zijn. Het kernteam ziet wel
een aantal aanknopingspunten. Zo zouden ze in het vervolg
graag nog meer naar bewoners toe willen gaan. “Door aan
te sluiten bij bestaande activiteiten, bijvoorbeeld Burendag,
bereik je nog meer mensen”, zegt één van de kernteamleden. Daarnaast zouden ze van tevoren beter willen naden-

Partners een plek geven
In de participatie lag de focus op individuele bewoners.
In vergelijking met andere gemeentes is in dit proces nog
weinig aandacht geweest voor organisaties en ondernemers. Het kernteam geeft aan dat deze in het vervolg van
het proces een plek moeten krijgen. Een aantal bewoners
hebben de inbreng van partners gemist. “Ik ben benieuwd
wat ondernemers te zeggen hebben”, zegt één van hen.
“Organisaties brengen expertise in en kunnen vraagstukken
in een bredere context plaatsen”, zegt een ander.
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Toekomsttafels
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>>
Het rapport over de pilots omgevingsvisie geeft aan dat
partners niet direct betrokken moeten worden, omdat dit
naar bewoners toe de indruk kan wekken dat het speelveld al bepaald is en hun inbreng er niet toe doet. Nu is
dus het moment om hen te gaan betrekken30.

Conclusies & aanbevelingen ten aanzien van
representativiteit

•

Zie diversiteit als een doorlopende opgave waar
blijvend aandacht voor moet zijn in toekomstige
participatie.

Algemeen
•
Diversiteit is belangrijker dan representativiteit.
Zorg ervoor dat verschillende belangen en opvattingen een plek krijgen in de participatie.
•
Denk van tevoren goed na: Welke informatie heb je als
gemeente nodig? Welke mensen zijn hiervoor relevant? Hoe kunnen die het beste worden bereikt?
•
Maak participatie laagdrempelig. Sluit aan bij
bestaande activiteiten en netwerken van bewoners in
plaats van hen bij de gemeente uit te nodigen. Maak
gebruik van beeldmateriaal en sociale media.
Dit proces
•
Er zijn nieuwe mensen bereikt die nog niet eerder hebben geparticipeerd in beleid van de gemeente.
•
Er is bijgestuurd op diversiteit, waardoor ook jongeren en bewoners met een migratieachtergrond zijn
gehoord. Tegelijkertijd zijn deze doelgroepen, evenals
lageropgeleiden, onderbelicht gebleven, ondanks de
grote inspanningen.
•
De planning van de participatie was strak. Een flexibel
proces vraagt om voldoende tijd, geld, ruimte en mankracht om tussentijds te reflecteren en waar nodig bij
te sturen.

Toekomstcafé jongeren

Vervolg van dit proces
•
Geef organisaties en ondernemers een plek in de
participatie.
•
Maak gebruik van digitale middelen en sociale media
om ideeën te toetsen.
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Organisatie
Veel literatuur over burgerparticipatie gaat over het
opzetten en uitvoeren van participatie, maar niet over
de randvoorwaarden in de organisatie om participatie
te laten slagen. Hoe verhoudt de participatie voor de
omgevingsvisie zich tot andere participatietrajecten?
Hoe zorg je ervoor dat de participatie landt in de organisatie? En hoe positioneer je de omgevingsvisie binnen de
gemeente? Uit de evaluatie blijkt dat deze vragen in veel
gemeentes spelen, zo ook in Apeldoorn.

1 >> Lessen uit de literatuur
Participatie vraagt om cultuurverandering
Een randvoorwaarde die door Movisie wordt genoemd, is
dat degenen die iets met de resultaten van participatie
moeten doen, ook betrokken moeten zijn bij de participatie zelf31. In het geval van de Omgevingswet is dat nog
niet zo makkelijk. De Omgevingswet gaat over de hele
fysieke leefomgeving en zoekt ook aansluiting met het
sociale domein. Het rapport over de pilots omgevingsvisie
benadrukt dan ook dat er geen standaardrecept is voor
participatie en de Omgevingswet32. Het doel is een andere
rolopvatting tussen gemeentes (politiek, bestuur en
ambtenaren) en de samenleving (bewoners, ondernemers
en organisaties). Dat vraagt om een cultuurverandering in
de gemeentelijke organisatie en iedere gemeente moet dit
zelf ondergaan. De verandering is er niet van de ene op
de andere dag, maar ontstaat door te doen en stapsgewijs
het proces vorm te geven. De omgevingsvisie kan de katalysator zijn in deze zoektocht. Eén van de succesfactoren
is een bevlogen projectleider en projectteam, die collega’s
kunnen meenemen en inspireren33.
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Afwegingskader voor burgerparticipatie
Burgerparticipatie is een actueel thema in gemeentes.
Naast de participatie voor de omgevingsvisie lopen er ook
vaak andere trajecten. ProDemos heeft een afwegingskader ontwikkeld voor het inzetten van beleidsbeïnvloedende
participatie34 35 . Dit kan helpen om participatie bewust in te
zetten en van tevoren te bepalen wat de rol van participatie
in een beleidstraject is.
1. Leent het beleidsvraagstuk zich voor burgerparticipatie? Is er ruimte voor invloed?
2. Zijn noodzakelijke randvoorwaarden vervuld? Is er voldoende geld, tijd en bestuurlijke betrokkenheid?
3. Waarom: Wat is het doel van burgerparticipatie in het
beleidstraject?
4. Wanneer: In welke beleidsfasen krijgt burgerparticipatie
een plaats?
5. Hoe: Welke participatiemethodes worden ingezet?

2 >> Lessen uit de praktijk
Gemeente Oirschot: positionering in de organisatie
Toen de gemeente Oirschot in 2015 startte met de omgevingsvisie, was nog niet duidelijk welke rol en positie de
nieuwe visie zou krijgen in het gemeentelijk beleidskader.
Sinds de visie er ligt, heeft het tijd gekost om haar onder de
aandacht te brengen. Ruim een jaar later is de visie bekend
bij andere collega’s en krijgt deze een plaats in de beleidsafweging. Een belangrijke les voor de gemeente is dan ook
om voorafgaand aan de participatie de omgevingsvisie te
positioneren in de organisatie. Hoe verhouden het fysieke
en sociale domein zich tot elkaar? En hoe verhoudt de
omgevingsvisie zich tot andere strategische documenten
van de gemeenteraad en het college van b en w? “Pas als
je dat weet, kun je er gewicht aan hangen”, zegt één van de
ambtenaren.

Gemeente Zwolle: visie op burgerparticipatie
In ‘Beginspraak: Samen kleur geven aan de stad’ beschrijft
de gemeente Zwolle haar visie op burgerparticipatie met
een aantal basisspelregels36. Zo moeten alle betrokken
doelgroepen serieus genomen worden als partners in het
proces. Daarbij moeten er duidelijke afspraken zijn waarover wel/niet gepraat wordt, wie wel/niet meepraten en wie
welke rol en beslissingsbevoegdheid heeft. Ook moeten alle
betrokkenen voldoende informatie hebben en moet duidelijk
zijn hoe er met de uitkomsten van het traject wordt omgegaan. In de visie beschrijft de gemeente Zwolle 22 ‘beginspraakmethoden’. Daarnaast werkt een inspiratiegroep
voortdurend aan nieuwe werkvormen en methoden.
In ‘Mijn Zwolle van morgen 2030: Leidende principes
participatie omgevingsvisie’ expliciteert de gemeente
Zwolle haar spelregels voor burgerparticipatie verder in
het kader van de omgevingsvisie37. Zo wordt er per onderwerp gezocht naar de relevante gesprekspartners en een
passende schaalgrootte (regio, stad, stadsdeel, wijk, buurt).
De gemeente Zwolle gaat naar bewoners toe, sluit aan bij
hun de leefwereld en gebruikt toegankelijke taal. Maatwerk
en diversiteit staan centraal. Per doelgroep gebruikt de
gemeente Zwolle andere participatie-instrumenten.
Er wordt duidelijk gecommuniceerd over wat er met de
inbreng wordt gedaan. Participatie is leuk: het gaat niet
alleen over een goed gesprek, maar ook over inspiratie en
gezelligheid.

3 >> Ervaring in Apeldoorn
Participatie is altijd experimenteel
De leden van het kernteam hebben veel energie gehaald uit
het experimentele karakter van deze participatie. Het was
een proces van voortdurend zoeken en bijsturen. De ruimte

die ze kregen om samen uit te proberen, te ontdekken en
te leren hebben ze als plezierig ervaren. Ze benadrukken dat participatie uiteindelijk altijd experimenteel is.
Iedere context is anders en vraagt om een eigen aanpak. “Participatie werkt alleen als je daar rekening mee
houdt. Je moet je lokaal laten voeden en in contact met
bewoners kijken waar de urgentie zit”, geeft één van de
kernteamleden aan. Het vooraf bepalen van uitgangspunten kan daarbij houvast bieden. “Het principe dat bewoners de agenda bepalen heeft als een rode draad door de
bijeenkomsten gelopen. Door dit soort uitgangspunten te
benoemen kun je in een flexibel proces toch koers houden”, zegt een ander.
Continue dialoog
Het kernteam constateert dat participatie nog niet verankerd is in de organisatie. Gaandeweg zijn ze veel vragen
tegengekomen. Wanneer zetten we beleidsbeïnvloedende
burgerparticipatie in en wanneer niet? Welke spelregels
hanteren we daarvoor? Hoe verhoudt deze participatie
zich tot andere lopende participatietrajecten, zoals de
agrarische visie, de binnenstadvisie en de mobiliteitsvisie?
Er is behoefte aan afstemming en uitwisseling, zodat de
resultaten van participatie serieus worden genomen en
vervolg krijgen in beleid of projecten. Sommigen denken
in traditionele vormen zoals een organisatievisie, maar
de meesten zijn voorstander van het stimuleren van
dialoog, zowel tussen de gemeente en de samenleving
als binnen de gemeente. In het programma Participatie
wordt hieraan gewerkt. Deze evaluatie zal hierin worden
meegenomen.
De inzet van een extern bureau heeft bijgedragen aan
deze dialoog. Het kernteam is kritisch op de samenwerking tussen de gemeente, Lysias Advies en Maatschap

voor Communicatie. Deze heeft soms best wel geschuurd,
maar beide perspectieven bleken waardevol. Terwijl de
bureaus de objectiviteit van de participatie bewaakten en
vernieuwende methodes aandroegen, zorgde het kernteam
ervoor dat de aanpak aansloot bij de Apeldoornse context.
“De bureaus daagden ons uit om te blijven reflecteren”,
benadrukt een kernteamlid.
De organisatie meekrijgen
Nu de eerste participatiefase voorbij is, komt het kernteam
barrières in de organisatie tegen. Zo willen bewoners aan
de slag met concrete ideeën die tijdens de participatie naar
voren zijn gekomen. Wie pakt dit op en wie is verantwoordelijk? “Het is een uitdaging om hen goed te faciliteren.
Ik hoop dat deze voorlopers andere bewoners en de
gemeente kunnen inspireren om op een andere manier
samen te gaan werken”, zegt een lid van het kernteam.
Ook heeft het kernteam gemerkt dat het moeilijk is om collega’s uit het fysieke en sociale domein te positioneren.
“De omgevingsvisie en Omgevingswet moeten iets van de
hele organisatie worden. Van: we nodigen collega’s uit om
mee te denken, naar: gedeeld eigenaarschap”, zegt een
kernteamlid. “Dit moet groeien. We kunnen de organisatie
niet overvragen”, zegt een ander.
Het kernteam constateert dat deze ontwikkeling ook iets
vergt van de betrokken ambtenaren. Zij moeten bepaalde
vaardigheden hebben. “Niet elke ambtenaar heeft die.
Daar mogen we als organisatie best eisen aan stellen”, geeft
één van de kernteamleden aan. “Je moet niet alleen maar
luisteren, maar oprecht luisteren, geïnteresseerd zijn, doorvragen, er proberen achter te komen wat iemand bedoelt”,
zegt een ander. Dit is waar de cultuurverandering van de
Omgevingswet uiteindelijk over gaat.

Conclusies en aanbevelingen
Algemeen
•
Participatie en de omgevingsvisie vragen om een
cultuurverandering in de organisatie, die iedere
gemeente zelf moet ondergaan. Benut de omgevingsvisie als katalysator van dit proces.
•
Denk goed na over de positionering van de omgevingsvisie in de organisatie. Zorg ervoor dat het iets
wordt van de hele organisatie.
Dit proces
•
De participatie was een voortdurende zoektocht naar
de juiste opzet. De externe bureaus hebben bijgedragen aan reflectie gedurende het proces.
•
Participatie is altijd experimenteel en daarom niet te
vangen in een vaste structuur. Iedere context vraagt
om een eigen aanpak.
•
Het vooraf formuleren van uitgangspunten kan houvast bieden in een flexibel proces.
Vervolg van dit proces
•
Neem de lessen uit deze participatie mee in het
programma Burgerparticipatie.
•
Stimuleer dialoog en gedeeld eigenaarschap over participatie en de omgevingsvisie in de hele organisatie.
•
Geef ruimte aan ideeën die in de participatie ontstaan.
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deel 3: bewoners aan het woord
In een evaluatie over burgerparticipatie kan de stem van bewoners natuurlijk
niet ontbreken. Vijf deelnemers zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de
verschillende bijeenkomsten. In dit deel van de evaluatie geven zij mee waar
ze tevreden over zijn en welke tips ze hebben voor de gemeente.
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filip (21 jaar): “ik had uren door kunnen praten”

“Ik studeer Kunstmatige Intelligentie, maar woon al mijn hele leven in Zevenhuizen. Via Facebook kwam ik te weten over de toekomstgesprekken. Ik praat
niet makkelijk met vreemden, maar de setting van de bijeenkomsten maakte
de drempel voor mij een stuk lager. Ik vind het heel belangrijk dat bewoners
betrokken worden bij de toekomst van Apeldoorn.
Soms miste ik het realisme in de gesprekken. Veel ideeën zijn dromerig of
tegenstrijdig. Van mij hadden de gesprekken diepgaander mogen zijn, bijvoorbeeld door inleesmateriaal over standpunten te krijgen, deskundigen
aan het woord te laten en de toekomst te relateren aan trends zoals migratie en klimaatverandering. Het eindproduct is mooi geworden, maar ik mis
de garantie dat er iets mee gedaan wordt. Om betrokkenheid van bewoners
vast te houden, moet volgens mij duidelijk zijn wat de directe impact van hun
inbreng is.
Deelgenomen aan:
Toekomstexpeditie,
Toekomsttafel,
reflectiebijeenkomst,
slotbijeenkomst

In de toekomst wil ik graag betrokken blijven. Van mij mogen er meer van dit
soort brainstormavonden georganiseerd worden over specifieke onderwerpen. Maar het liefst zou ik deelnemen aan een jongerenraad, die de lokale
politiek adviseert over problemen en beslissingen. Zo komt de lokale politiek
voor jongeren meer binnen handbereik.”D
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joke (76 jaar): “wat een prachtig proces”

“Op mijn zeventiende ben ik van Zutphen naar Apeldoorn verhuisd voor mijn
opleiding verpleegkunde. Met mijn gezin heb ik altijd in De Maten gewoond en
nu woon ik met veel plezier in een seniorenappartement in De Heeze. Sinds
mijn pensioen zet ik mij op allerlei manieren in als vrijwilliger, onder andere in
het bestuur van de Ouderenbond en Seniorenplatform Apeldoorn. Zo kwam
ik over de toekomstgesprekken te weten.
Hoewel ik veel met de gemeente te maken heb gehad, heb ik nooit eerder
zo’n groot participatietraject meegemaakt. Het was ontzettend goed georganiseerd en er zijn prachtige ideeën ontstaan, bijvoorbeeld over generatiebestendig wonen en het verbinden van jong en oud.

Deelgenomen aan:
Toekomstexpeditie,
Toekomsttafel
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Ik vind het jammer dat er niet meer ouderen aanwezig waren. Zij kennen
Apeldoorn van oudsher en hebben meegemaakt hoe we ons van een dorp
naar een stad hebben ontwikkeld. Dat historische besef heb ik wel eens
gemist in de gesprekken. Ik denk dat het voor ouderen spannend is om naar
een bijeenkomst toe te gaan. Als ze dichter bij huis zijn, bijvoorbeeld in een
seniorenflat, zijn ze sneller geneigd om te komen.”

talal (39 jaar): “De toekomst gaat niet over
gebouwen maar over mensen”
“Samen met mijn gezin ben ik gevlucht voor de oorlog in Syrië. Sinds vier
jaar woon ik in Apeldoorn-Zuid. Ik werk bij een carwashbedrijf en doe veel
vrijwilligerswerk. In de toekomst hoop ik als maatschappelijk werker te
kunnen werken, waarvoor ik ook heb gestudeerd, maar veel vluchtelingen
hebben moeite om werk op hun niveau te vinden.
Ik ben nu drie jaar betrokken bij het netwerk Transformatoren voor Begrip en
praat daar regelmatig met de gemeente en andere organisaties. Ik vind het
belangrijk om actief te zijn voor vluchtelingen in Apeldoorn. We hebben veel
ideeën kunnen delen. Daarnaast denk ik dat de gemeente meer met jongeren
in gesprek moet gaan. Zij kijken op een andere manier naar de toekomst van
Apeldoorn, ik kan niet voor hen praten. Je bereikt hen het beste als je naar
hen toe gaat, op scholen of bij voetbalclubs.
Deelgenomen aan:
Toekomstgesprekken met
Transformatoren voor Begrip

Ook zou het goed zijn als we meer samen optrekken. Wij kennen de mensen,
de gemeente kent de regels. Er is veel behoefte aan informatie, maar ook
aan het ontplooien van activiteiten. In Nederland gebeurt alles via de post,
maar volgens mij werkt persoonlijk contact veel beter.”
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bart (66 jaar): “ik maak mij zorgen over Apeldoorn”

“Mijn vrouw Gerdie en ik komen oorspronkelijk uit Veenendaal. Toen ik in
1977 bij de marechaussee ging werken, verhuisden we naar Apeldoorn.
Eerst woonden we in De Maten, nu in Zuid. Ik ben met pensioen en ben
mantelzorger voor mijn vrouw. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger. Ik ben
bestuurslid van Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen, neem deel aan werkgroepen in mijn wijk en geef les aan kinderen en volwassenen.
Via een flyer in de bus kwam ik over de Toekomsttafel te weten. De organisatie van de avond was uitstekend. We kregen een lekker hapje eten, de
gesprekken werden goed geleid en er zijn veel verschillende thema’s aan bod
gekomen. Het was erg interessant om met zo veel mensen te brainstormen
over de toekomst van de stad.

Deelgenomen aan:
Toekomsttafel

32

Ik vind het fijn om in Apeldoorn te wonen, maar ik maak me ook zorgen. Voor
mijn vrouw zijn veel plekken ontoegankelijk met haar rolstoel. Trottoirs zijn
smal en pijnlijk, en er zijn veel hindernissen. Maar ook thema’s als de energietransitie, de inrichting van de stad en de woonvoorzieningen voor jong en
oud baren me zorgen. Er wordt veel geld verspild en te veel overgelaten aan
vrijwilligers. Ik heb veel ideeën over hoe het beter kan en vind het belangrijk
dat de gemeente naar bewoners luistert.”

Ayla (34 jaar): “Dit traject is voor mij een
bevestiging om in Apeldoorn te wonen”
“Ik ben een geboren Apeldoornse. Voor mijn studie ben ik een paar jaar
weg geweest, maar ik miste het bos en de rust. Nu woon ik met mijn gezin
in Orden. Een vriendin van me vroeg me mee naar de toekomstgesprekken.
Zoiets had ik nog niet eerder gedaan. Ik vond het een heel leuk en interessant proces. Het was goed georganiseerd en prettig om te merken dat de
gemeente zich inspant om met Apeldoorners in gesprek te komen. Dat raadsleden erbij waren vond ik super.
Ik had het leuk gevonden als de deelnemers diverser waren geweest. Ik ben
nieuwsgierig wat jongeren en ondernemers te zeggen hebben. Het eindproduct is mooi geworden, maar wel een beetje lang. Het zou goed zijn om er
een glossy van te maken, kort en bondig, zodat de Toekomstverhalen toegankelijk zijn voor iedereen.
Deelgenomen aan:
Toekomsttafel in ACEC,
reflectiebijeenkomst,
slotbijeenkomst

Ik voel me betrokken bij Apeldoorn, maar ik merk dat veel bewoners zich niet
betrokken voelen bij hun eigen omgeving. Ik denk dat de gemeente meer kan
doen om een gevoel van trots te stimuleren en bewoners echt mee te laten
beslissen. Participatie mag van mij luchtig zijn. Ik geef graag mijn mening en
hoor graag wat er speelt. Ik hoop dat de gemeente ons op de hoogte houdt
wat er met de Toekomstverhalen wordt gedaan.”

33

deel 4: bijlagen
Bijlage I Geraadpleegde bronnen
Enquête

gericht werken: Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering’.
Raadplegen via: https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/politiek/gemeente%20raad/dossiers/2018/koersnotitie_helder_in_ambitie_flexibel_in_uitvoering.pdf

137 bewoners/deelnemers aan de participatie

Gesprekken
Gemeente Apeldoorn
Eenheidsmanager R&L
Projectleider en kernteam omgevingsvisie
Zes bewoners/deelnemers aan de participatie
Pilots omgevingsvisie
Vereniging Markdal
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oirschot
Gemeente Uden
Gemeente Utrecht
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zutphen
Gemeente Zwolle
Maatschappelijke initiatieven
Platform G1000
Onderzoek
Universitair docent bij Gemeente Utrecht
Adviseur/onderzoeker bij Movisie
Adviseur bij SpaceValue en pilots omgevingsvisie

Literatuur
Notities van college van B en W en gemeenteraad
College van B en W (oktober 2016). Koersnotitie ‘Gebieds-
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Raadswerkgroep burgerparticipatie (december 2017)
Notitie ‘Samen voor Apeldoorn: Adviezen ten aanzien van
burgerparticipatie’. Raadplegen via:
https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/7023166/1/02_-_Notitie_Raadswerkgroep_Samen_
voor_Apeldoorn
Beleidsstukken van andere gemeentes
Gemeente Uden (december 2015). ‘Omgevingsvisie Uden
2015’. Raadplegen via: https://www.uden.nl/data/downloadables/3/4/8/9/omgevingsvisie-uden-2015.pdf
Gemeente Zwolle (maart 2009). ‘Beginspraak: Samen kleur
geven aan de stad’. Raadplegen via: https://www.zwolle.nl/
sites/default/files/startboekje_beginspraak_samen_kleur_
geven_aan_de_stad.pdf
Gemeente Zwolle. ‘Mijn Zwolle van morgen 2030: Leidende
principes participatie Omgevingsvisie’. Raadplegen via:
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/omgevingsvisie_
deel_-_leidende_principes_participatie.pdf
Wetenschappelijke publicaties
Consortium BNSP, in opdracht van Ministerie van I&M (4
januari 2016). ‘Eindrapportage Pilots Omgevingsvisie’.
Raadplegen via:
https://pilotsomgevingsvisie.bnsp.nl/2016/01/25/
eindrapportage-pilots-omgevingsvisie-gereed/

Bij Movisie (maart 2018). ‘Ervaringskennis in beleid: zo
benut u optimaal ervaringskennis en -deskundigheid’ graag
Raadplegen via:
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/
ervaringskennis-in-beleid%20%5BMOV-138789571.0%5D%281%29.pdf
ProDemos (2009). ‘Afwegingskader burgerparticipatie bij
beleid’. Raadplegen via:
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/04/
Schema-burgerparticipatie-zp.pdf
ProDemos (2013). Databank: Methoden van burgerparticipatie. Raadplegen via: http://www.participatiewijzer.nl/
De-Participatiewijzer/Databank-methoden
ProDemos (2009). ‘Toelichting bij Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid’. Raadplegen via:
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/04/
Toelichting-bij-Afwegingskader-Burgerparticipatie.pdf
Wetenschappelijke artikelen
Christine Bleijenburg (november 2017). ‘Participatie, hoe
belangrijk is representativiteit eigenlijk?’. Raadplegen via:
https://www.overheidincontact.nl/
participatie-hoe-belangrijk-is-representativiteit-eigenlijk/.
Ank Michels (2011). ‘De democratische waarde van burgerparticipatie: interactief bestuur en deliberatieve fora’.
Raadplegen via:
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/231551

Bijlage II Opzet kick-off

Gerard Visscher (2002). ‘De blinde vlek van het CBS: systematische vertekening in het opleidingsniveau’. Raadplegen via:
https://rjh.ub.rug.nl/sogi/article/view/19477f

Toekomstverhalen
1.

2.
Online artikelen
Aan de slag met de Omgevingswet: Rijksoverheid (april
2017). ‘Omgevingsvisie Markdal winnaar van de Eenvoudig
3.
Beter trofee 2016’. Raadplegen via:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/04/12/
omgevingsvisie-markdal-winnaar-van-de-eenvoudig4.
beter-trofee-2016
Aan de slag met de Omgevingswet (2016): Pilots omgevingsvisie 2014-2016 (2015). ‘Pilot Markdal’. Raadplegen
via:
https://pilotsomgevingsvisie.bnsp.nl/portfolio/
pilot_markdal/

De hoge en droge stad: Apeldoorn in steeds heftiger
klimaatomstandigheden, hoe gaan we hiermee om?
De gezonde stad: Apeldoorn groeit niet meer, maar is
wel heel erg gezond en gelukkig. Wat hebben we daarvoor over?
De stad als energiehub: Apeldoorn is het centrum van
duurzame ontwikkeling en technologische vooruitgang.
Hoe zorgen we voor menselijk contact?
De groene woonstad: Het is fantastisch wonen in Apeldoorn, maar is dat ook voor iedereen weggelegd?

1

2

3

4

Websites
Aan de slag met de Omgevingswet. ‘Participatie in de
omgevingsvisie’. Raadplegen via:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/
inspiratiegids/participatie-wet/omgevingsvisie/
Gemeente Apeldoorn. ‘Apeldoorn 2030’. Raadplegen via:
https://www.apeldoorn2030.nl/
Platform G1000. ‘Over G1000’. Raadplegen via:
https://g1000.nu/over-g1000-2/
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Bijlage VIII Enquête deelnemers
Vragen
1.
2.
3.
4.

5.

Wat vind jij belangrijk om goed te kunnen wonen en
werken in Apeldoorn?
Wat vind jij het meest waardevolle aan Apeldoorn?
Wat maakt Apeldoorn in jouw ogen uniek?
Als we kijken naar de toekomst (2040 en verder), wat
gaat er volgens jou dan veranderen?
Stel, jij mag zelf bepalen hoe Apeldoorn er in de
toekomst uitziet. Wat vind jij dan belangrijk, waar kies
je voor?
Als je kijkt naar het Apeldoorn van de toekomst,
welke tip wil je de gemeente dan meegeven?

Locaties
Christelijk Lyceum
-	Saxion en ROC
Uddel
Beekbergen
Park Zuidbroek
Dok Zuid
Apeldoorn CS
Ordenplein
-

Bijlage IV Opzet Ring 2
Toekomstexpedities
Vragen
LOCATIE

THEMA

Zwitsal

Wonen
Werken
Innovatie en Cleantech

Ecofactorij

Werken
Klimaat en energie

Klarenbeek

Wonen

Rabbit Hill

Natuur
Cultuur

Uddel

Wonen
Bedrijvigheid en landbouw

Koning Willen III Kazerne

Onderwijs

Assel

Klimaat en energie

Orden

Wonen
Samenleven

TNO

Wonen

Beekbergen

Samenleven, voorzieningen

Kayersdijk

Economische ontwikkeling
Duurzaamheid en innovatie

Hoenderloo

Natuur
Cultuur
Wonen

Sportcampus

Sameleven
Gezondheid

Cantharel

Landschap en toerisme
Klimaat en energie
Bereikbaarheid

‑
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Routes Toekomstexpedities
•
•
•
•
•

Expeditie 1: Zwitsal – Ecofactorij
– Klarenbeek
Expeditie 2: Zwitsal – Rabbit Hill – Uddel
Expeditie 3: Zwitsal – Koning Willem III
Kazerne – Assel – Orden
Expeditie 4: Zwitsal – TNO – Beekbergen
– Kayersdijk
Expeditie 5: Zwitsal – Hoenderloo – Sportcampus – Cantharel
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Bijlage V Opzet Ring 3: Toekomsttafels
Groei en identiteit
THEMA’S

VRAGEN

DILEMMA’S/STELLINGEN

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Groen en lommerrijk
Grote sprongen in de stedelijke ontwikkeling: agrarisch dorp, koninklijke residentie,
industriële maakstad
Groei ingezet na WO-II
Recreatie en vrijetijdsbesteding
Eenheid in verscheidenheid: dorpskernen
met verschillende gezichten
Grote stad zonder grootstedelijke problemen
Veel gezinnen en ouderen
Doe maar gewoon
Ons kent ons

•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn unieke kwaliteiten van Apeldoorn?
Wat zijn belangrijke waarden voor Apeldoorn?
Wat hebben omliggende steden (Deventer, Zwolle) beter te bieden
voor hun inwoners dan Apeldoorn?
Wat voor stad willen we zijn in de toekomst?
Moet Apeldoorn in de toekomst groeien en nieuwe inwoners en
nieuwe doelgroepen aantrekken?
Waar zien we kansen voor groei? Hoe zorgen we ervoor dat het
groene en weidse van Apeldoorn niet ten koste gaat van groei?
Hoe betrekken we dorp en stad meer bij elkaar in de toekomst?
Hoe zetten we Apeldoorn nog meer op de kaart? Hoe versterken
we het imago?
Wat hebben we nodig van het stadscentrum en wat willen we in de
wijken hebben?
Willen we in de toekomst nog meer grote evenementen aantrekken?

•
•

•
•

Op welke wijze gaan we uitbreiden of inbreiden? Voor wie zijn
nieuwe woningen nodig en hoe moeten die eruit zien? Willen we
de hoogte in?
Dorps leven of metropoolregio: de dorpen bouwen we vol totdat
ze vastgroeien aan de stad
Het stille geheim van de Veluwe of proactief en prominent
op de kaart zetten: Apeldoorn zou gebaat zijn bij een ‘imagooffensief’. 1 of 2 thema’s kiezen waar we sterk in zijn, en
daarmee de boer op.
Oude glorie of nieuw elan: Apeldoorn is toe aan een
verjongings- en verhippingskuur
Toerisme uitbreiden of natuur behouden: toeristische
activiteiten zijn belangrijker dan behoud van natuurgrond, daar
verdienen we tenminste wat aan

Samenleven en wonen
THEMA’S

VRAGEN

DILEMMA’S/STELLINGEN

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ruime eengezinswoningen in het groen
Dorps en stads eigen karakteristiek van dorp
en stad, zie de kookboeken
Weinig (portiek)flats en hoogbouw
Koop- en huurwoningen worden duurder
Veel gezinnen en ouderen
Veel vrijwilligers en rijk verenigingsleven
Zorgnetwerken in de wijken
Groot zorgaanbod met specialisatie GGZ
en gehandicaptenzorg (van oudsher grote
instellingen in het groen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hoe zorgen we ervoor dat in de toekomst voor iedereen een plek is
in Apeldoorn?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de toekomst mee kan blijven
doen?
Hoe vangen we sociale problematiek op? Hoe zorgen we voor inclusie?
Wat is er nodig om de wijken in de toekomst prettig leefbaar te
houden?
Hoe houden we de dorpen jong en vitaal?
Hoe regelen we in de toekomst de zorg in de dorpen?
Wie zorgt er voor ons als we oud zijn?
Wat betekent het toenemend aantal ouderen voor de woningvoorraad
en de inrichting en functie van woningen (eenpersoons vs
meerpersoonshuishoudens)?
Hoe zorgen we ervoor dat ook jonge Apeldoorners in de gemeente
kunnen blijven wonen?
Vinden we meer verbinding tussen generaties belangrijk? Wat is
daarvoor nodig?
Worden de verschillen tussen mensen (inkomen, opleiding) in de
toekomst alleen maar groter? Hoe gaan we daarmee om?
Willen we in Apeldoorn meer bouwen, om meer mensen aan te
trekken? Welk soort woningen moet dan gebouwd worden?
Moeten we in de toekomst anders gaan bouwen? Hoe ziet dat eruit?
(generatiewoningen, functiemenging, communale woonvormen)

•
•

•

Monofunctionele wijken of multifunctionele wijken: een wijk
hoeft maar 1 functie te hebben, dat is goed kunnen wonen.
Voor alle andere dingen ga ik naar het stadscentrum.
Op jezelf of samen: zorg voor elkaar besteden we uit aan
professionals in de wijk. Zij hebben de kennis en ervaring en
kunnen dat het beste doen.
Dorpen behouden of innoveren: de dorpen hebben een impuls
nodig, willen ze blijven overleven. Jongeren trekken weg en
het voorzieningenniveau daalt. Voor import nieuwkomers gaan
we nog meer bouwen in de dorpen. Natuurgrond voor nieuwe
wijken, zo trekken we jonge randstedelijke gezinnen aan.
Voor de jonge generatie dorpelingen bouwen we een heel nieuw
dorp, zodat ze niet weg hoeven te trekken.

Onderwijs en werk
THEMA’S

VRAGEN

DILEMMA’S/STELLINGEN

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Geen hoger onderwijs (op theologische
universiteit na)
Sterke sectoren: maakindustrie , dienstverlening, ict, zorg, toerisme en logistiek
96.000 banen, banenmotor van Gelderland
Ontwikkeling als clean tech regio: duurzaamheid en circulariteit

•
•
•
•
•
•
•

Welk type opleidingen in het hoger onderwijs past bij Apeldoorn?
Hoe verdienen wij in de toekomst ons geld?
Welke banen hebben we in de toekomst niet meer nodig?
Welke nieuwe banen komen erbij?
Hoe kan de jeugd van vandaag opgeleid worden voor het werk van
morgen?
Hoe kan Apeldoorn meer ondernemers aantrekken?
Hoe werken we in de toekomst? Alleen, of samen? Thuis of op
ontmoetingsplekken?
Hoe zien bedrijventerreinen er in de toekomst uit?
Wat kunnen we doen om leegstaande kantoren en verouderde
bedrijventerreinen toekomstklaar te maken?
Hoe ziet de plattelandseconomie eruit in de toekomst?
Willen we dat de toeristische sector in Apeldoorn groeit?
Hoe gaan we in de toekomst om met onze culturele erfschatten?

•
•
•
•

Apeldoorn moet een eigen ‘valley’ ontwikkelen à la food/water/
energy/agro valleys elders/ sterker profiel ontwikkelen
Apeldoorn moet nog meer buitenlandse toeristen aantrekken:
de groene achtertuin van Amsterdam
Apeldoorn heeft meer Hbo en WO geschoolden nodig, er moet
een Hbo of universiteit komen, vanuit een ecosysteem, niet als
doel op zich
Toerisme voor iedereen of voor mensen met een volle
portemonnee: Apeldoorn moet af van het ‘pretpark’ imago en
meer investeren in kwalitatief hoogwaardig ecotoerisme.
Intensieve landbouw of kleinschalige productie: we hebben
grote landbouwbedrijven nodig die voor maximale productie en
werkgelegenheid zorgen.

Duurzaamheid
THEMA’S

VRAGEN

DILEMMA’S/STELLINGEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Klimaatadaptatie
Watertechnologie
Zonnepanelen nieuwbouwwijken
Discussie windmolens
Circulaire economie/grondstoffen
Voedselproductie
Energiezuinig bouwen
Urgentiebesef ontbreekt
Klimaatdeals en regiodeals
Wijken van de toekomst

•
•

Hoe wekken we in de toekomst nieuwe energie op?
Waar in Apeldoorn is plek voor grootschalige energieopwekking?
Wie is er aan zet om de energietransitie een flinke zwengel te geven?
Wat hebben we nodig om verspilling en vervuiling tegen te gaan?
Wat doen we in de toekomst met ons afval?
Willen we in de toekomst onze spullen delen met anderen?
Vinden we het belangrijk om in de toekomst ons eten, kleding en
spullen lokaal te produceren?
Mag goed gedrag beloond worden en slecht gedrag gestraft?
Voor welke dingen kijk je naar de gemeente en wat kan je zelf als
inwoner doen?

•
•
•
•
•

Natuurgrond of grootschalige duurzame opwek: met een groot
windmolenpark zijn we in 1 klap klaar. Natuur is er in overvloed,
dan mag er best een stuk wijken als dat betekent dat we
grootschalig kunnen opwekken.
Stap voor stap of grote klapper: laten we eerst benutten
wat er al is., bijvoorbeeld door alle daken te bedekken met
zonnepanelen
In de toekomst richten we alle economische bedrijvigheid op
natuur, energie, duurzaamheid en water.
Gemeente moet inwoners stimuleren om eigen initiatieven
te ontplooien. Dit kan als katalysator werken voor bewustzijn
onder andere inwoners
Gemeente moet visionair zijn en leidende rol pakken in het
kiezen van een of meerdere plekken voor grootschalige opwek.
Ook als dit betekent dat er weerstand komt.
Introductie van de ladder
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Verkeer en vervoer
THEMA’S

VRAGEN

•
•
•

•

•
•

Verbinding dorp- stad
Parkeerproblematiek in de stad
Goede uitvalswegen nationaal en
internationaal
Woon – werk verkeer
Daily Urban System met Noord Veluwe en
Deventer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locaties
•
•
•
•
•
•
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18 juni 2018: Het Kristal
25 juni 2018: ACEC
27 juni 2018: Ons Huus, Beemte Broekland
2 juli 2018: ACEC
3 juli 2018: Buurthuis Maasstraat
4 juli 2018: De Hoge Weye, Beekbergen

DILEMMA’S/STELLINGEN

Hoe ziet jouw woon-werk verkeer eruit? Hoe ervaar jij de OV
•
verbindingen en de uitvalswegen?
Wanneer zou jij volledig elektrisch gaan rijden?
Wanneer zou jij de auto laten staan en met het OV gaan?
•
Wat kunnen we doen om het woon-werk verkeer en de verbinding met
de Randstad makkelijker te maken?
•
Hoe zou je het vinden als de binnenstad van Apeldoorn autovrij wordt? •
Hoe kunnen de dorpen en de stad nog beter met elkaar verbonden
•
worden in de toekomst?
•
Hoe kunnen we de topattracties in Apeldoorn in de toekomst beter
•
ontsluiten?
Hoe kan het gebruik van de fiets in de toekomst nog aantrekkelijker
gemaakt worden?
Zou jij je auto of fiets in de toekomst willen delen?
Hoe zou je het vinden als Apeldoorn een metrolijn zou krijgen?
Hoe kan wandelen/lopen nog aantrekkelijker worden gemaakt?

Gemeente moet openbaar vervoer tussen dorp en stad
gratis maken: gelijk speelveld voor arm en rijk en probleem
voorzieningen dorpen wordt een stuk kleiner
Dorpen moeten nog beter ontsloten worden met frequente
verbindingen van en naar Apeldoorn stad.
Al het OV moet elektrisch zijn
De binnenstad moet autovrij
Apeldoorn moet investeren in een fietsenplan
Parkeren in de binnenstad moet nog duurder worden
Er moeten bredere fietspaden komen

Bijlage VI Enquête jongeren
Stellingen
In 2013 zou ik willen dat…
1. …Apeldoorn is uitgegroeid tot een hippe bruisende
stad.
2. …Apeldoorn een groene en relaxte plek is om te
wonen.
3. …jongeren en ouderen samenleven in gemengde
wooncomplexen.
4. …jongeren in appartementenflats in het centrum
wonen.
5. …jongeren graag in de dorpen willen wonen.
6. …ouderen door robots worden verzorgd.
7. …Apeldoorn een hogeschool en/of universiteit heeft.
8. …je in de binnenstad vooral lokale producten kunt
kopen.
9. …toeristen uit het hele land vakantie vieren in
Apeldoorn.
10. …Apeldoorn een broedplaats is voor startups en
technologie.
11. …de meerderheid van de energie in Apeldoorn
duurzaam wordt opgewekt.
12. …de meerderheid van het afval in Apeldoorn
gerecycled wordt.
13. …de binnenstad autovrij is.
14. …al het openbaar vervoer elektrisch is.
15. …je overal in de stad en dorpen een deelfiets kunt
pakken.

Bijlage VII Opzet Toekomstgesprekken
Transformatoren voor Begrip

Bijlage VII Opzet Toekomstgesprekken
Transformatoren voor Begrip

Vragen

Vragen

1.

1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
		
o Jonger dan 20 jaar
		
o 20 - 25 jaar
		
o 25 - 30 jaar
		
o 30 - 35 jaar
		
o 35 - 40 jaar
		
o 45 - 50 jaar
		
o 50 - 55 jaar
		
o 55 - 60 jaar
		
o 60 - 65 jaar
		
o Ouder dan 65
2. Wat is uw postcode?
3. Welke opleiding heeft u gevolgd?
		o Mbo
		o Hbo
		o Universiteit
		
o Anders, nl
4. Hoe wist u van de Toekomstexpeditie en/of 		
Toekomsttafel?
		
o Brief in de bus
		
o Apeldoorns Stadsblad
		
o Website www.apeldoorn.nl
		
o Website www.apeldoorn2030.nl
		
o Sociale media (Twitter, Facebook, Instagram)
		
o Anders, nl
5. Waarom heeft u zich opgegeven voor de
Toekomstexpeditie en/of Toekomsttafel?
o Ik wil mijn ideeën voor de toekomst delen met
anderen
o Ik ben benieuwd wat de gemeente van plan is
o Ik wil mijn frustratie kwijt over bepaalde zaken
o Ik maak me zorgen over de toekomst
o Anders, nl
6. Wat heeft u als inspirerend ervaren? (open vraag)
7. Welke tips heeft u voor de gemeente? (open vraag)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe vind je het om in Apeldoorn te wonen? Wat vind je
fijn? Wat mis je?
Hoe ziet Apeldoorn er in de toekomst uit als het aan jou
ligt?
Hoe kunnen we in Apeldoorn goed zorgen voor
ouderen?
Wat vind je belangrijk voor je kinderen als zij opgroeien
in Apeldoorn?
Wat kan er beter op het gebied van: wonen, werken,
verkeer/vervoer?
Wil je verder nog iets meegeven? Een zorg, tip,
aandachtspunt of idee?
Wat vind je, op basis van dit gesprek, het belangrijkste
voor de toekomst van Apeldoorn?
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Bijlage IX Signaalwoorden
codering
Groei en identiteit
Activiteit
Agrarisch
Ambitie
Ander
Apenheul
Arm
Attractie
Beeldvorming
Bescheiden
Biodiversiteit
Boer
Bos
Concurrentie
Cultuur
DNA
Dorp
Druk

Echt
Eigen
Erfgoed
Evenement
Gemiddeld
Gewoon
Gezin
Groei
Groen
Groot
Grote stad
Heide
Hip
Historisch
Imago
Import
Inbreiden

Jeugd
Kanaalzone
Karakter
Klein
Kneuterig
Koningin Julianatoren
Koningshuis
Kracht
Kwalitatieve groei
Kwaliteit
Kwantitatieve groei
Kwantiteit
Landbouw
Landelijk
Leeg
Levendig
Media

Natuur
Normaal
Nuchter
Ons kent ons
Oud
Ouderen
Paleis ’t Loo
Park
Pensioen
Randstad
Recreatie
Rijk
Ruimte
Rust
Rustig
Saai
Signatuur

Sport
Starter
Stedelijk
Student
Tevreden
Toerisme
Toerist
Traditioneel
Trots
Typisch
Uitbreiden
Uniek
Universiteit
Vakantie
Veluwe
Vereniging
Vertrouwd

Vol
Voorziening
Vrije tijd
Waarde
Weekend
Woonstad
Yup
Zelfstandig
Ziekenhuis

Dorp
Elkaar
Familie
Flat
Gemeenschap
Generatie
Gezellig
Gezin
Gezond
Grijs
Groen
Hbo
Hoog opgeleid
Hoogbouw
Huis
Ik

Import
Individu
Jeugd
Jong
Kanaalzone
Karakter
Kerk
Kloof
Kneuterig
Kunst
Laag opgeleid
Laagbouw
Leegstand
Mantelzorg
Mbo
Meedoen

Met elkaar
Migrant
Muziek
Natuur
Nederlander
Nieuwbouw
Omgaan (met elkaar)
Ondersteuning
Ontmoeting
Opleiding
Oud
Park
Praktisch
Professional
Samen
Sociaal

Speeltuin
Spelen
Sport
Stad
Starter
Stenen
Student
Theoretisch
Tuin
Universiteit
Verbind
Vereniging
Vergrijzing
Verschil
Vluchteling
Voeding

Voorlichting
Voorziening
Vrijwilliger
Welzijn
Werk
Wij
Wijk
Winkel
WO
Wonen
Woonboot
Zelf
Zorg

Samenleven en wonen
Alleenstaand
Allochtoon
Appartement
Balkon
Betaalbaar
Beweging
Binding
Bouwen
Buitenlander
Buren
Buurt
Cultuur
Dans
Denk
Divers
Doen
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Onderwijs en werk
Achmea
Agrarisch
Ambacht
Automatisering
Banen
Bank
Bedrijf
Boerderij
Campus
Care
Creatief
Cultuur
Denkers
Doeners

Duurzaam Eco
Educatie
Energie
Energie
Erfgoed
Forens
GGZ
Handjes
Hbo
WO
Health
Hightech
Hoog opgeleid
ICT

Industrie
Innovatie
Dienstverlening
Jongeren
Kantoor
Kunst
Laag opgeleid
Landbouw
Leegstand
Logistiek
Maakindustrie
Mbo
Natuur
Omscholen

Ondernemen
Opleiding Ouderen
Praktisch
geschoold
Recreatie
Regio
Retraite
Natuur
Nieuwbouw
NIMBY
Ondernemer
Opwek
Overheid
Parijs

Productie
Protest
Provincie
Regels
Rijk
Ruimte
Samen
Snel
Universiteit
Vakantiepark
Valley
Veehouderij
Verzekeraar
Welness

Ziekenhuis
Zorg
Zwitsal

Duur
Duurzaam
Elektriciteit
Energie
Fossiel
Gas
Gas
Gedrag
Gemeente
Grond
Grondstof
Groot
Grootschalig
Infrastructuur
Initiatief

Innovatie
Investering
Isolatie
Kennis
Kern
Kernreactor
Kleding
Klein
Kleinschalig
Klimaat
Kolen
Kosten
Landschap
Langzaam
Met elkaar

Migrant
Muziek
Natuur
Nederlander
Nieuwbouw
Omgaan (met elkaar)
Ondersteuning
Ontmoeting
Opleiding
Oud
Park
Praktisch
Professional
Samen
Spullen

Stroom
Subsidie
Techniek
Transitie
Uitleg
Uitstoot
Urgentie
Verbruik
Verduurzaming
Verspilling
Voedsel
Voedsel
Warmte
Water
Weerstand

Wind
Windmolen
Windpark
Windturbine
Woningbouw-corporatie
Zelfvoorzienend
Zon
Zonnepanelen
Zuinig

Duurzaamheid
Afval
Alternatief
Bedrijf
Benzine
Betaalbaar
Bewust
Biomassa
Brandstof
Centrale
Circulair
Compensatie
Coöperatie
Daken
Deel
Duidelijkheid
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Verkeer en vervoer
As
Attractie
Auto
Autovrij
Bereikbaar
Binnenstad
Bus
Carpool
CO2
Deelauto

Delen
Dorp
Druk
Elektrisch
Fiets
Forens
Gevaarlijk
Gratis
Groen
Knooppunt

Lopen
Lucht
Metro
Mobiliteit
Noord
Ontsluiting
Oost
OV
Parkeren
Randstad

Rijden
Ringweg
Rustig
Snelweg
Stad
Station
Stoep
Taxi
Tram
Transferium

Trein
Trottoir
Uitvalsweg
Varen
Veilig
Verbinding
Verkeer
Vervoer
Vliegen
Vliegveld

Blauw
Brandweer
Cohesie
Controle

Criminaliteit
Diefstal
Discriminatie
Inbraak

Incident
Leefbaar
Politie
Sociaal

Vandalisme
Veilig
Verloedering
Verpaupering

Eigenaarschap
Expeditie
Geld

Gelijkwaardig
Gesprek
Informatie

Oproep
Participatie
Samen

Wandelen
Water
Waterstof
Weg
West
Wind
Woon-werk
Zebrapad
Zuid

Veiligheid
Veiligheid
Agent
Ambulance
Beleving

Verhouding inwoner - gemeente
Ambtenaar
Beleid
Betrokken
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Budget
Communicatie
Dialoog

Verantwoordelijk-heid
Verbinding
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