
Stimul nd

Aan de gemeenteraadsleden van de
gemeenten in de provincie Flevoland
(per mail via de griffie)

On s k en mer k Uw k en mer k Vil s t er en

B210022/MA/lo 20 april 2021

On d er w er p

Participatieplaat: voor een gedragen omgevingsvisie

Geachte gemeenteraadsleden,

In januari 2022 treedt hoogstwaarschijnlijk de Omgevingswet in werking, waarvan een belangrijke doelstelling
is om bewoners meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving. Wanneer u als gemeente een
omgevingsvisie maakt, worden belanghebbenden zo vroeg mogelijk hierbij betrokken.

Uit het afstudeeronderzoek van student  in opdracht van Stichting Stimuland, bleek dat veel
gemeenten nog zoekende zijn naar manieren om belanghebbenden te betrekken en participatie vorm te
geven. Stimuland heeft daarom de participatieplaat geïntroduceerd, om gemeenten in dit proces te
ondersteunen.

Organiseren van participatie
Het laten meedoen en -denken van inwoners is voor veel gemeenten nog best lastig. Hoe worden inwoners
bereikt, niet alleen de actieve inwoners die zich überhaupt wel laten horen, maar ook de anderen. Hoe
organiseer je vervolgens manieren om meningen (digitaal) op te halen? Participatie is een mooi idee in theorie,
maar hoe het praktisch te organiseren, zeker bij gevoelige onderwerpen, is een stuk lastiger.

Wij hebben ervaring met het oplossen van dit soort vraagstukken. Vanuit Stimuland spreken we de taal van
zowel beleid als praktijk en zijn we ervaren met het opzetten en uitvoeren van processen waarbij participatie
(van onderop) centraal staat. Van dorpsvisies met plaatselijke belangen tot complexe gebiedsprocessen tussen
partijen met schijnbaar tegengestelde belangen.

Participatieplaat
De participatieplaat is een gesprekstool om inzichtelijk te maken wat we als partij kunnen betekenen in dit
proces. Zo kunnen we tijdens het gehele proces 'meefietsen' als onafhankelijk procesbegeleider of we kunnen
ingevlogen worden voor losse onderdelen van het traject. De participatieplaat is te vinden in de bijlage van
deze brief.
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Stimuland
Stimuland is een onafhankelijke stichting en non-profit organisatie die zich sterk maakt voor een vitaal
platteland in met name Noordoost-Nederland. Onze kracht ligt in het activeren van ontwikkeling. Wij vervullen
een brugfunctie: om beleidsplannen en de uitvoering in de praktijk dichter bij elkaar te brengen en vice versa. 
Van oorsprong zetten we ons in voor een duurzame agrarische sector. Ons werkterrein is breder geworden, zo

richten we ons ook op de economie van het platteland en de leefbaarheid in buurtschappen, dorpen en wijken. 
In onze activiteiten en projecten staat het organiseren van (bewoners)participatie centraal. We zijn een
verbindende organisatie: onze kracht en toegevoegde waarde ligt in het activeren van ontwikkeling en
samenwerking op het platteland.

Stimuland ontwikkelt sinds jaar en dag methodes om met bewoners, organisaties en andere groepen te werken
aan visies en toekomstige opgaven. Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners, ondernemers,
overheid, organisaties en andere betrokkenen te komen tot een gemeenschappelijke visie. Hoe mooi is het om
kennis en kunde onder de lokale bevolking samen te smelten tot één gemeenschappelijk doel? Zo versterk je
de eigen identiteit.

Tot slot
Graag denken we mee om samen te werken aan een interactief proces om zo een inspirerende en beeldende
omgevingsvisie op te stellen. Ook voor andere participatietrajecten. Mocht u naar aanleiding van deze brief
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via M  of
E .
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