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Inleiding 
Binnenlands Bestuur berichtte recent over een open source platform voor burgerparticipatie. Met het oog op de komende 
Omgevingswet neemt het belang van burgerparticipatie, en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, toe. 
Voordeel van een lopend, en een zich voortdurend verbeterend platform is dat gemeenten het wiel niet ieder voor zich 
hoeven uit te vinden. Een dergelijk platform kan potentieel ook transparanter zijn. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/nieuw-platform-burgerparticipatie-
groningse.14297406.lynkx?tid=TIDP400575X82A401932DE049C38298FDAECAE90E82YI5&utm_campaign=BB_N
B_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=1035_26-08-2020 
 
Vraag 1 
Is het college bekend met het initiatief van de Groningse gemeenten? 
 
Antwoord 
De kansen en uitdagingen van een open aanpak met E-democracy tools, zoals het open source platform van Groningen, is bij 
ons bekend. Ook de gemeente Amsterdam biedt de mogelijkheid aan te sluiten op hun online platform.  
 
Vraag 2 
Zo ja, hoe kijkt het college aan tegen een dergelijk initiatief? 
 
Antwoord 
Wij zien dat de digitale participatietools nieuwe mogelijkheden bieden om tot besluitvorming te komen en ons kansen biedt 
om stappen te zetten in het versterken van onze lokale democratie. De gemeente Groningen en Amsterdam bieden hiervoor 
een basis waarop ‘ingeplugd’ kan worden. Daarnaast zijn er ook nog andere aanbieders van participatiesoftware. We volgen 
nauwlettend deze ontwikkelingen op het gebied van de open aanpak met E-democracy.  
 
Maar het is zeker geen quick fix. Het is een uitdaging om met burgerparticipatie daadwerkelijk impact te hebben op 
besluitvorming en de politieke agenda. Hiervoor is er meer nodig dan een platform. Dit vraagt onder meer om helderheid over 
het participatieproces en het doel. Participatief werken vraagt om anders denken en doen. Het is een cultuurverandering voor 
alle betrokken partijen: ambtenaren, wethouders, raad maar ook van inwoners en overige externe partijen. Stap voor stap 
werken we hieraan. Denkt u bijvoorbeeld aan het vernieuwend samenwerken rond de herontwikkeling van de Emmalocaties. 
 
Er liggen dus uitdagingen. We beseffen echter dat we ons hierin verder moeten ontwikkelen; de samenleving vraagt dit ook 
van ons. Ons streven is dan ook onze inwoners de mogelijkheid te bieden ook online mee te laten denken en mee te beslissen 
over wat in hun wijk of kern gebeurt. Er zijn diverse aanbieders op dit gebied die verder bestudeerd moeten worden. 
 
Vraag 3 
Is er ook sprake van overleg en afstemming over gereedschappen en processen voor burgerparticipatie in de gemeenten van 
de Regio Gooi en Vechtstreek? Zo ja, zijn er positieve en negatieve ervaringen te melden over initiatieven van onze en 
omliggende gemeenten? 
 
Antwoord 
Wij merken dat alle gemeenten hun weg proberen te vinden in het versterken van E-democracy. Ervaringen worden met 
elkaar gedeeld en meegenomen. Zo zijn de ervaringen van de gemeente Hilversum rond een online platform reden geweest 
om even pas op de plaats te maken met een aanbieder waarmee we al in gesprek waren.   
 
In de regio is er daarnaast afstemming over de inzet van de Omgevingstafel (opzet volgens VNG model) bij de processen in 
alle gemeenten. Hier worden nadere afspraken over gemaakt. Als GM hebben we hiervoor drie verschillende projecten 
geselecteerd. Per project worden drie Omgevingstafels georganiseerd, waaraan, naast initiatiefnemer, experts vanuit de 
gemeente en onze ketenpartners, ook omwonenden plaats nemen. Het idee is om al in een vroegtijdig stadium integraal 
(zowel fysiek als sociaal) naar het projectplan te kijken en dit te verrijken met ieders kennis. 
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Vraag 4 
Behalve pilots en onderzoeken van onze gemeente om burgerparticipatie verder vorm te geven, kijkt onze gemeente ook 
naar dergelijke gereedschappen, naast de inzet van wijkplatforms? 
(gelet op het feit dat een inwonerpanel zich goed leent voor algemene onderwerpen, maar mogelijk minder goed voor specifieke, 
RO-projecten) 
 
Antwoord 
We zetten nieuwe werkvormen in en spannen ons in om een gemêleerde groep bewoners te betrekken, zowel offline als 
online. Naast onze online burgerpanel, digitale vragenlijsten, online bijeenkomsten en online overleggen ontdekken we al 
doende ook andere digitale vernieuwende vormen. Daar is nog een hele wereld in te ontdekken en deze verkenning gaan we 
graag aan. We doen al goede ervaring op met nieuwe online werkvormen en instrumenten. Bijv. in de Westereng waar een 
digitaal platform en facebook werden ingezet om verhalen uit de wijk op te halen. Om input op te halen voor de Gooise Kust 
werd naast offline ook een online enquête via social media uitgezet en de parkeerregeling werd online geëvalueerd. Een 
website gaf bewoners e.a. de mogelijkheid op een plattegrond een specifieke locatie aan te prikken. Voor de buitenruimte 
van het gemeentehuis werd naast vele werksessies een online enquête via social media uitgezet. De verschillende vormen 
leren ons onder meer dat de vorm van participatie verschilt per doelgroep en creativiteit gewenst is. Gerichte 
gedifferentieerde aanpakken: dichtbij en op maat.  
 
 
 
 


