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1.             Samenvatting 

In deze samenvatting wordt de aanleiding tot dit rapport beschreven. De centrale vraagstelling is 

opgenomen om vervolgens het traject van het onderzoek toe te lichten. Daarna is de analyse van 

de drie onderzochte casussen opgenomen met tot slot de conclusies en aanbevelingen. In 

hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek opgenomen en in hoofdstuk 3 de uitwerking. Bijlage 1 

betreft de telefonische enquête, Bijlage 2 de geraadpleegde documenten en bijlage 3 de 

geïnterviewde personen. 

Inleiding 
Tijdens de op 3 april 2014 gehouden presentatie voor de nieuwe raad heeft de 

Rekenkamercommissie (hierna: Rkc) aan de raadsleden gevraagd ideeën aan te dragen voor 

onderzoeksonderwerpen. In vervolg hierop heeft de Rkc op 12 juni een gesprek gehad met een 

aantal raadsleden waarin gevraagd is de aangeleverde ideeën nader toe te lichten. De Rkc heeft 

daarna besloten dat een onderzoek naar burgerparticipatie op dat moment het meest geschikt is 

voor onderzoek. Deze keuze is mede gebaseerd op de in het coalitieakkoord voor de raadsperiode 

2014 – 2018 ingezette burgerparticipatie en de instelling van de daarbij behorende gelijknamige 

portefeuille.  

In de Verordening op de Rekenkamercommissie (art 3.2) is opgenomen dat er elk jaar een 

rekenkameronderzoek wordt geëvalueerd. Van de Rkc is in 2010 het rapport “De burger praat 

mee” verschenen, wat gaat over interactieve beleidsvorming. Dit rapport over interactieve 

beleidsvorming van de gemeente Bloemendaal is inmiddels vier jaar oud. Er is daarmee voldoende 

tijd voorbij gegaan om een evaluatie te doen naar de daarin gedane aanbevelingen. Naast 

interactieve beleidsvorming is het communicatiebeleid van de gemeente Bloemendaal ook een 

element in de realisatie van burgerparticipatie. Zo is in het communicatiebeleidsplan de 

participatieladder opgenomen. Het communicatiebeleidsplan heeft betrekking op de periode 2011-

2014. Dat betekent dat vanaf 2015 een nieuw communicatiebeleidsplan zal moeten gaan gelden.  

 

Centrale Vraagstelling: 

In hoeverre is er aan de aanbevelingen uit het onderzoek “De burger praat mee” uitvoering 

gegeven? 

 

Traject 

Met de komst van de nieuwe burgemeester is een nieuw traject voor participatie ingezet, dat 

volgens de planning in juni 2015 in de raad besproken zal worden. De Rkc wil haar onderzoek 

graag laten aansluiten op dit traject. Het onderzoek is daarom vooral praktisch ingestoken. 

Hierdoor is ook het bestuurlijk wederhoor komen te vervallen, maar aangezien het rapport op een 

interactieve manier wordt meegenomen in het participatietraject van de gemeente, ziet de Rkc dit 

niet als een probleem. Deze insteek is ook overlegd met de burgemeester.  

 

De Rkc denkt meerwaarde te kunnen bieden bij het lopende traject, doordat de invalshoek van de 

Rkc is het ‘leren vanuit het verleden’. Hiervoor heeft de Rkc onderzocht hoe burgerparticipatie in de 

praktijk is vorm gegeven aan de hand van drie verschillende casussen, die geselecteerd zijn op 
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verschillende beleidsterreinen, actualiteiten en speerpunten uit het coalitieakkoord. Het betreft de  

plannen voor de bebouwing van Haringbuys, het gemeentelijk huisvestingsplan en de 

totstandkoming van de Sportnota. Vanwege de korte doorlooptijd van dit rapport is de rol van het 

communicatiebeleidsplan beperkt het onderzoek meegenomen. 

 

Door deze aanpak denkt de Rkc te bereiken dat een reguliere evaluatie van een onderzoek van de 

Rkc benut kan worden bij de momenteel lopende nieuwe aanpak van participatie. 

Analyse van de drie casussen 

 
Sportnota 

De gemeente maakt bijvoorbeeld bij Sport en RO een onderscheid, omdat ze bij verschillende 

onderdelen van de gemeente behoren en een eigen wettelijk regiem hebben. Zo’n onderscheiding 

wordt niet door burgers onderkend. Dat kan bij de gemeente en de burgers tot misverstanden 

leiden. 

Haringbuys 

Allereerst moet de gemeente zich de vraag stellen of de ontwikkeling van een bouwterrein moet 

geschieden door middel van consultatie of dat de voorkeur aan een lichtere vorm van participatie 

moet worden gegeven waarbij burgers gelegenheid krijgen op plannen van de gemeente te 

reageren.  

Als voor participatie wordt gekozen dan schept dat de verwachting bij participanten dat zij 

daadwerkelijk ook invloed hebben op het project. Een punt van afweging vooraf is of de gemeente 

denkt dat waar te kunnen gaan maken. 

Indien voor participatie wordt gekozen, en vooraf zijn geen duidelijke kaders gesteld dan geeft dit 

problemen. Wrijvingen ontstaan in het geval dat gesprekspartners bij participatie geen 

gelijksoortige vertegenwoordiging zijn bijvoorbeeld alleen omwonenden. Ook het niet tijdig 

beslissen over het wel of niet gaan werken met een onafhankelijk voorzitter geeft problemen. 

 

Als onvoldoende aandacht wordt besteed aan het tijdens het proces betrekken van bestuurlijke 

gremia (bijvoorbeeld raadscommissies) en de ambtelijke organisatie van de gemeente 

Bloemendaal dan geeft dat onnodig complicaties. Een belangrijk punt bij de bestuurlijke 

betrokkenheid is de bestuurlijke rolverdeling en de daarbij behorende rolvastheid in de richting van 

betrokkenen. Niemand kan burgers verbieden individuele raadsleden te benaderen. Indien bij 

ingrijpende projecten daarover vooraf geen goede bestuurlijke afspraken zijn gemaakt dan kan dat 

tijdens het proces complicerend werken. Indien de goede participatievorm is gekozen en het proces 

goed is geregeld dan zouden rolproblemen alleen spelen als de raad – na de burgerparticipatie - 

een eindbeslissing moet nemen. Namelijk in het geval dat uit de burgerparticipatie een uitkomst 

komt waarmee (andere) burgers het niet eens zijn. 

 

Huisvesting 

Het plan veranderde in de loop van de tijd doordat de omstandigheden veranderden. De gemeente 

was aanvankelijk begonnen met het maken van plannen voor betrekkelijk geringe verbeteringen. 

Dit veranderde na verloop van tijd naar een centrale huisvesting voor alle ambtenaren en het 
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afstoten van vrijkomende gemeentelijke gebouwen. Daarmee veranderde de plannen van een 

intern gerichte aangelegenheid naar een onderwerp waarvoor ook de burgerij belangstelling bleek 

te hebben. 

Omdat de benadering van de problematiek door de gemeente dezelfde bleef namelijk wat is uit 

bedrijfseconomisch oogpunt de financieel meest gunstige oplossing voor de gemeente Bloemendaal 

is de gemeente doorgegaan op de ingeslagen weg en heeft de gemeente zich in een vroeg stadium 

niet afgevraagd of nu het karakter wijzigde ook de aanpak richting burgers zou moeten wijzigen. 

Toen die gedachte bij burgers begon te leven en burgers daarmee bij de gemeente kwamen was 

volgens het bestuur het proces al te ver gevorderd en/of duldde niet langer uitstel, zonder 

aanzienlijke financiële kosten. Of met andere woorden waren volgens de raad de beslissende 

besluiten al eerder genomen en/of was zonder aanzienlijke financiële kosten een andere weg niet 

mogelijk. 

 

Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies Algemeen 
 

1. De Verordening Interactieve beleidsvorming uit 2006 is nog niet herzien (geprogrammeerd 

voor 2011, zie Communicatiebeleidsplan 2011-2014); 

2. De in 2015 te vernieuwen Communicatienota is er nog niet.  

 

Conclusies Hoofd- en deelvragen 

De hoofdvraag van het onderzoek is: In hoeverre er aan de aanbevelingen uit het onderzoek “De 

burger praat mee” uitvoering is gegeven. Uit de antwoorden op de deelvragen blijkt dat : 

1. in de praktijk de selectienormen uit de Verordening Interactieve Beleidsvorming 2006  

strikt worden gehanteerd; 

2. welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen wordt in de regel aangegeven; 

3. evaluaties hebben met oog op de stand van de onderzochte projecten nog niet 

plaatsgevonden; een uitzondering daarop is de Evaluatie participatieproces Haringbuys; 

4. uit de conclusies van de casussen in 2.7 blijkt dat de uitvoering van burgerparticipatie in de 

praktijk nog een verbeteringsslag zou kunnen maken. Deze verbeteringslag heeft 

hoofdzakelijk betrekking op de werkwijze van de ambtelijke organisatie maar ook de 

bestuurlijke organisatie kan daarin een bijdrage leveren.  

Aanbevelingen 
De Rkc doet de volgende aanbevelingen: 

1. Algemeen: Stel een nieuwe Verordening interactieve beleidsvorming en een nieuw 

communicatieplan vast. De aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen als input dienen; 

2. Bewonersperspectief: de aanpak van een plan voor burgerparticipatie moet vanuit een 

bewonersperspectief worden beschreven; 

3. verwachtingsmanagement: als voor participatie wordt gekozen dan schept dat de 

verwachting bij participanten dat zij daadwerkelijk ook invloed hebben op het project; een 
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punt van afweging vooraf is of de gemeente denkt dat waar te kunnen gaan maken en zo 

ja, op welke wijze; de keuze of met ongelijksoortige gesprekspartners zal worden gewerkt 

kan daarop van invloed zijn; datzelfde geldt voor het wel of niet werken met een 

onafhankelijk voorzitter; 

4. Speelveld en spelregels: speelveld en spelregels moeten vaststaan voordat burgers zich 

verbinden tot het proces van consultatie; daarbij moet klip en klaar vaststaan wie het 

budgetrecht heeft; 

5. Scopewijziging: tijdens het proces van de realisatie van een project dient de gemeente 

tijdig attent te zijn op het eventueel wijzigen van de impact van zo’n project, waardoor de 

vorm van burgerparticipatie gewijzigd zou moeten worden; 

6. Raadsleden en proces: meer aandacht besteden aan het tijdens het proces betrekken 

van bestuurders van de gemeente Bloemendaal; bestuurlijke betrokkenheid heeft vooral 

betrekking op het informeren van raadsleden al dan niet via een raadscommissie. 

Bestuurlijke betrokkenheid heeft ook een relatie met de rolvastheid vanuit de gemeente in 

de richting van betrokkenen; indien de goede participatievorm is gekozen, het kader 

(speelveld en spelregels) goed is geregeld dan zouden rolproblemen alleen spelen als de 

raad – na de burgerparticipatie - een eindbeslissing moet nemen. Namelijk in het geval dat 

uit de burgerparticipatie een uitkomst komt waarmee (andere) burgers het niet eens zijn. 
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2. Opzet rapport 

2.1.           Rapport “De burger praat mee” (2010). 
Naar aanleiding van het onderzoek en de conclusies doet de Rkc in het rapport uit 2010 getiteld 

“De burger praat mee” de volgende aanbevelingen:  

Aanbevolen wordt om: 

1. Bij de beoordeling of een project of een beleidsvoornemen voor de toepassing van 

interactieve beleidsvorming in aanmerking komt, de selectienormen uit de Verordening 

strikt te hanteren. In dit kader passen een heldere formulering van de doelstellingen en 

een afweging van baten en lasten. 

2. In het besluit van het college van B&W c.q. het voorstel aan de raad steeds expliciet 

aan te geven op grond van welke afwegingen door het bevoegde gezag besloten wordt 

interactieve beleidsvorming toe te passen, alsmede de gronden voor de te kiezen vorm. 

3. Steeds af te wegen of in plaats van  een brede bevolkingsraadpleging (zoals in de 

projecten structuurvisie en afvalverwerking) ook bescheidener middelen kunnen worden 

ingezet (zoals een burgerpanel of een selectieve steekproef etc.).  

4. De projecten, waarin interactieve beleidsvorming is toegepast, zorgvuldig te 

evalueren. In het bijzonder is het van belang om te weten of het aan de verwachtingen 

van de gemeente enerzijds en die van de burgers anderzijds heeft voldaan en om vast te 

stellen of de uitkomsten de aanzienlijke inspanningen van o.m. de ambtelijke organisatie 

rechtvaardigen.  

5. Vast te houden aan de duidelijk gedefinieerde begrippen in de Verordening 

Interactieve Beleidsvorming 2006. Bv. Een duidelijk onderscheid maken tussen 

communicatie met de bewoners en inspraak. De term inspraak alleen te gebruiken zoals 

bedoeld in de Verordening Interactieve beleidsvorming 2006. Duidelijk van te voren 

expliciet aangeven om welke doelgroep het gaat, wanneer men kiest voor welke model 

en waarom. 

 
De raad heeft in de raadsvergadering van 3 maart 2011 alle aanbevelingen uit het rapport “De 

burger praat mee” overgenomen en het college de opdracht gegeven deze aanbevelingen uit te 

voeren .  

 

2.2 De opzet en kaders van het evaluatieonderzoek 

In deze paragraaf komen aan de orde de vraag- en doelstelling, de afbakening en het normenkader 

van het onderzoek. 

2.3 Vraag- en doelstelling 

Het onderzoek “De burger praat mee” liep parallel aan de nieuwe communicatienota, inmiddels uit 

2011. De Verordening Interactieve beleidsvorming uit 2006 is nog niet herzien (geprogrammeerd 

voor 2011, zie Communicatiebeleidsplan 2011-2014). Datzelfde geldt voor de in 2015 te 

vernieuwen Communicatienota. De aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen als input dienen bij het 
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maken van het nieuwe communicatiebeleidsplan en de nieuwe verordening interactieve 

beleidsvorming.  

 

Centrale Vraagstelling: 

In hoeverre is er aan de aanbevelingen uit het onderzoek “De burger praat mee” uitvoering 

gegeven? 

 

Uit de gedane aanbevelingen zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

Deelvragen: 

1. Worden in de praktijk de selectienormen uit de Verordening Interactieve Beleidsvorming 

2006 strikt gehanteerd ?  

2. Wordt steeds expliciet aangegeven op grond van welke afwegingen besloten wordt 

interactieve beleidsvorming toe te passen, alsmede de gronden voor de te kiezen vorm? 

3. Wordt steeds afgewogen of bij bevolkingsraadpleging dit breed dient te worden uitgezet of 

dat een bescheidener middel ook effectief is? 

4. Worden projecten van interactieve beleidsvorming daarop geëvalueerd ? 

5. Wordt vast gehouden aan de duidelijk gedefinieerde begrippen in de Verordening 

Interactieve Beleidsvorming 2006?  

6. Is de nulmeting zodanig geformuleerd en uitgevoerd dat een evaluatie mogelijk is? 

 

2.4 Afbakening 

Het onderzoek is een evaluatie naar de opvolging van de aanbevelingen aan de hand van een 

drietal communicatieprojecten. 

Voor de keuze van de projecten gold dat ze moesten lopen in de periode 2011-2014 en moesten 

behoren tot de in 5.4 geformuleerde thema’s in het Communicatiebeleidsplan 2011-2014.  

De RKC heeft de volgende projecten geselecteerd: 

1. totstandkoming sportnota ( thema vier speerpunten van het college) 

2. project Haringbuys  (thema projecten op het gebied van ruimtelijke ordening) 

3. project gemeentelijke huisvesting (thema project gemeentelijke huisvesting) 

2.5 Onderzoeksaanpak 

Gestart is met een oriënterend gesprek met de gemeentesecretaris. Daarin werd duidelijk dat 

voorkomen moest worden dat het onderzoek van de Rkc in de raad behandeld zou gaan worden 

nadat de raad heeft beslist over een door de nieuwe burgemeester opgestart traject over 

participatie . Er heeft een documentanalyse plaatsgevonden, er zijn interviews gehouden met 

sleutelfiguren in de organisatie en sleutelfiguren aangaande de drie gekozen projecten (zie bijlage 

geïnterviewde personen). Ten aanzien van het project Haringbuys zijn er telefonische interviews 

afgenomen, namelijk een tweetal vertegenwoordigers van bewonersgroeperingen en de 

onafhankelijke voorzitter. 

Door het overslaan van het bestuurlijk wederhoor is er een kortere doorlooptijd gerealiseerd.  
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3. Uitwerking 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende deelvragen beantwoord. De uitwerking van de deelvragen 

wordt gedaan aan de hand van de onderzochte casussen. Voorafgaand aan de beantwoording van 

de deelvragen worden de drie casussen met als focus burgerparticipatie kort beschreven. De 

conclusies zijn op deze beschrijvingen gebaseerd, waaruit de aanbevelingen voortvloeien. 

3.1  Korte omschrijving gang van zaken van de  casussen 

 

Sportnota 

De sportnota is tot stand gekomen met ondersteuning van Sportservice NH.  De uitgangspunten 

zijn vooraf geformuleerd in overleg met de verenigingen. De daarop gebaseerde nota is vervolgens 

voor inspraak vrijgegeven. Zo’n twaalf sportclubs hebben gereageerd, evenals acht inwoners, 

waarvan enkelen namens een organisatie. Hierop is de nota gewijzigd en heeft geleid tot een nota 

van wijzigingen.  

De inspraakreacties bleken bij de beoordeling veel over ruimtelijke ordening (RO) te gaan. Parallel 

aan het schrijven van de sportnota is een landschapsvisie opgesteld waarin de 

intensiveringmogelijkheden van sportclubs waren opgenomen. Deze landschapsvisie  zou worden 

gebruikt als input voor het vaststellen van toekomstig ruimtelijk beleid. In de eerste versie van de 

sportnota was deze visie integraal opgenomen, hoewel deze nog geen officiële status had. Deze 

visie hield in dat bij enkele clubs op bepaalde plekken geen kunstgras of verlichting mocht komen. 

Het bestemmingsplan regelt de bestemming van gronden en regelt waar wel en niet gebouwd mag 

worden. Wetgeving en de verordening bepalen dat een vergunning benodigd is. De uitwerking van 

gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten heeft positief gewerkt omdat daardoor veel is 

gecommuniceerd en overleg is gepleegd met sportverenigingen. Onverwachts aspect was dat de 

reacties van de sportclubs voornamelijk de Landschapsvisie betroffen. Hierop was niet 

geanticipeerd, omdat daarvoor een afzonderlijke RO-procedure moet worden gevolgd. 

Daartegenover staat dat de in de Sportnota gegeven indicaties bij die RO-procedure wel een rol 

spelen.  

In de toekomstige werkwijze (juni 2015, gelijktijdig met de oplevering van het nieuwe stadhuis) 

komt er één afdeling Beleid waarin de integraliteit vooraf is gewaarborgd. Daarmee wordt getracht 

het parallel lopen van trajecten, die dan niet samen sporen, voor te zijn; in dit geval bijvoorbeeld 

wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van sportclubs. In de bestuursopdracht voor een 

toekomstige nieuwe sportnota zullen beide aspecten op het gebied van Sport en van RO en hun 

verhouding tot elkaar aan de orde komen. In 2017 komt er een nieuwe sportnota. 

Haringbuys 

Het project Haringbuys kent verschillende stadia. In de brochure “Haringbuys een goed plan” van 

de gemeente Bloemendaal is voor het tijdvak 29 augustus 2007 tot 17 maart 2014 chronologisch 

aangegeven wel activiteiten zijn ontplooid en wie er naast de omwonenden zich met dit plan 

hebben bezig gehouden. Belangrijke beslissingen in die periode zijn: 

9 februari 2010:   

 B&W kiezen voor de participatievorm “ consultatie”; 
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najaar 2011 :   

 een onafhankelijk voorzitter wordt voor de samenwerking aangesteld als procesbegeleider 

tijdens het vervolgtraject; 

 Het Forum wordt aangewezen als overlegplatform bestaand uit vertegenwoordigers van de 

stichting Haringbuys en van de klankbordgroep; 

 Er wordt bepaald dat gezamenlijk gedragen spelregels worden vastgesteld, waarvoor 

vooraf geformuleerde vragen eerst moeten worden beantwoord. 

 

De Rkc constateert dat vanaf najaar 2009 het speelveld tijdens het spel vorm heeft gekregen 

terwijl de spelregels ook nog niet vanaf het begin helemaal vaststonden. Bij een participatietraject 

is de verwachting dat door betrokkenheid van burger vooraf in het traject dat hiermee de reacties 

van de burgers achteraf dan gering zullen zijn. Geheel tegen de verwachting in werden uiteindelijk 

toch veel zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan. De zienswijzen waren van dien aard dat 

de verwachting bij de gemeente leefde dat deze het niet zouden halen bij de Raad van State. Men 

wilde namelijk alle bouwschade door de gemeente vergoed zien. Na gesprekken met indieners van 

de bezwaarschriften hebben bewoners uiteindelijk hun bezwaren ingetrokken en is het 

bestemmingsplan onherroepelijk geworden zonder tussenkomst van Raad van State. 

 

In onderstaand kader een korte samenvatting van de individuele reacties uit de 

telefonische interviews. Zie voor een uitgebreider overzicht van de vragen en de reacties 

bijlage 1. 

De veranderingen zijn gaandeweg na de evaluatie ingevoerd, vaak nadat er eerst een groot 

meningsverschil over was ontstaan.  

De onduidelijkheid over de rol van degenen die met de gemeente spraken bleef na de evaluatie 

ongewijzigd.  

De aanstelling van een onafhankelijke voorzitter is als positief ervaren. 

Het aanstellen van een voorzitter heeft structuur aangebracht maar geen spelregels toegevoegd. 

De spelregels zijn gaandeweg ingevoerd hetgeen vaak eerst veel emotie en spanningen 

opleverde. Er waren geen spelregels vooraf bepaald;  door de onafhankelijke voorzitter is 

getracht spelregels te creëren maar dat was te laat.  

De spelregels waren duidelijk maar de invulling had soms veel voeten in de aarde.  

De rol van de gemeente moest gaandeweg duidelijk worden. De rol van de projectleider was voor 

sommigen diffuus en lange tijd onduidelijk. Voor anderen was de rol van de gemeente duidelijk 

en het mandaat van de projectleider ook duidelijk, in die zin dat gemaakte afspraken met hem 

soms werden doorkruist door de portefeuillehouder of de raad, Anderen zijn daartegenover van 

mening dat in zo’n geval altijd een voorbehoud werd gemaakt.  

Blij met het eindresultaat van het project met de kanttekening dat een andere start minder 

problemen zou hebben opgeleverd. 

Allereerst moet de gemeente zich de vraag stellen of de ontwikkeling van een bouwterrein moet 

geschieden door middel van consultatie of dat de voorkeur aan een lichtere vorm van participatie 

moet worden gegeven waarbij burgers gelegenheid krijgen op plannen van de gemeente te 

reageren. Indien voor participatie wordt gekozen dan moet de gemeente vooraf duidelijke kaders 
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stellen en moeten de gesprekspartners bij participatie een gelijksoortige vertegenwoordiging zijn 

bijvoorbeeld omwonenden. 

De gemeente zou zich moeten afvragen of zij in een dergelijk proces wil dat burgers participeren. 

Participatie schept verwachtingen bij participanten dat zij daadwerkelijk ook invloed hebben op 

het project. 

Tevreden met het eindresultaat met de kanttekening  dat indien burgerparticipatie bij Haringbuys 

anders opgezet zou zijn geweest dat 50 % van de vergadertijd zou hebben bespaard. 

Aan het begin van het traject had meer toelichting op de spelregels moeten worden gegeven, 

waardoor er meer duidelijkheid was over elkaars posities. Een onderdeel daarvan zou dan ook 

zijn dat het de deelnemers duidelijk moet zijn dat alleen bij een sterke regierol van de 

onafhankelijk voorzitter, die in balans is met de essentiële ruimte die nodig is voor discussie en 

mening, de kans van slagen het grootst is. 

 

 

Huisvesting 

Het project gemeentelijke huisvesting heeft een lange doorlooptijd en een daarbij behorend 

omvangrijk dossier. De Rkc volstaat met het aangeven van hoe de gang van zaken is geweest en 

welke conclusies daaruit achteraf zijn te trekken. 

 

In 2008 waren er plannen voor de huisvesting waarbij het vooral ging om kleine aanpassingen aan 

het gebouw, aangeleverd door een extern bureau met technische expertise.  

In 2009, het jaar van de fusie met Bennebroek, is onderzocht hoe de huisvesting van de nieuwe 

gemeentelijke organisatie zo bedrijfseconomisch mogelijk vorm gegeven zou kunnen worden. Door 

de fusie kwam een centrale huisvesting ter sprake . Dit leidde tot een hernieuwde impuls en 

noodzaak om het algemene huisvestingsvraagstuk (samen te vatten als: inefficiënt, niet duurzaam 

en niet klantgericht) van de gemeentelijke organisatie op te lossen. Uit berekeningen bleek dat een 

centrale huisvesting het meest voor de hand zou liggen. Dit betekende dat er gebouwen vrij 

zouden komen, die verkocht zouden kunnen worden. De invalshoek bleef een zo bedrijfsmatig 

mogelijke huisvesting. De winst zou behaald kunnen worden door een aanzienlijke verlaging van de 

jaarlijks terugkerende exploitatiekosten. In de berekeningen werd er wel van uitgegaan dat er vijf 

jaar voor nodig zal zijn om de leegkomende gebouwen te verkopen. 

In 2011 stellen B&W aan de raad voor om een Programma van Eisen vast te stellen voor de 

realisatie van een centrale huisvesting.  

Hiermee is het karakter van de huisvestingsplannen definitief gewijzigd van “verbetering van 

bestaande huisvesting”  naar een nieuwe centrale huisvesting. 

In het raadsvoorstel van het plan van aanpak voor de raadsvergadering op 28 april 2011 stellen 

B&W dat: “Toepassing van interactieve beleidsvorming achten wij niet passend omdat er geen 

sprake  is van beleidsvorming en de concentratie van de gemeentelijke functies reeds door uw raad 

is beslist.” Mocht blijken dat een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, dan zal op de 

gebruikelijke Bloemendaalse wijze het inspraakmodel uit de Verordening Interactieve 

Beleidsvorming worden toegepast.  

Na een ingediend verzoek om een referendum beslist de raad op 22 december 2011 dat het 

initiatief daarvoor niet referendabel is te achten op grond van artikel 3, lid i van de 
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Referendumverordening Bloemendaal 2009. Het betreft volgens de raad namelijk besluiten die hun 

grondslag vinden in een eerder genomen beslissing en/of besluiten waarvan de inwerkingtreding of 

uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege de daarmee gemoeide spoedeisende gemeentelijke 

belangen. In 2012 is door de gemeenteraad een burgerpeiling gehouden. Op 12 juli 2012 heeft de 

raad het college met een motie verzocht een burgerpeiling onder alle kiesgerechtigden te houden 

over de gemeentelijke huisvesting. Op 23 augustus 2012 heeft de raad de vraagstelling, 

informatievoorziening en methodiek van de burgerpeiling vastgesteld, welke door het college was 

voorbereid in samenwerking met de burgerpeilingcommissie van de raad en het bureau onderzoek 

en statistiek van de gemeente Amsterdam (O+S). Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad 

de uitslag van deze burgerpeiling vastgesteld en tevens besloten een extra themabijeenkomst te 

beleggen over het onderwerp om de besluitvorming verder te ondersteunen. Deze 

themabijeenkomst van de raad heeft begin november 2012 plaatsgevonden. 

 

3.2 Hantering selectienormen Interactieve Beleidsvorming 
 

1. Worden in de praktijk de selectienormen uit de Verordening Interactieve Beleidsvorming 

2006 strikt gehanteerd ?  

 

Conclusie deelvraag 1  

in de praktijk de selectienormen uit de Verordening Interactieve Beleidsvorming 2006  strikt 

worden gehanteerd. 

 

Sportnota: 

In het voortraject wordt een nog niet formeel door B&W vastgestelde nota Sport met 

sportverenigingen besproken. In de bestuursopdracht 2009031569 wordt onder “procedure en 

tijdschema” gesteld dat toepassing moet worden gegeven aan de verordening interactieve 

beleidsvorming 2006, in die zin dat de nota t.b.v. inspraak ter visie wordt gelegd. Onder 

“10.Communicatie” wordt daarin tevens bepaald dat overleg zal worden gevoerd met 

vertegenwoordigers van sportverenigingen. 

 

Haringbuys: 

Op 9 februari 2010 heeft de raad gekozen voor de participatievorm “consultatie”  aan de hand van 

de Notitie Participatievormen Ontwikkeling Haringbuys. 

 

Huisvesting: 

Bij de vaststelling van het programma van eisen door de raad op 28 april 2011 wordt onder 

“communicatie” aangegeven dat de communicatie met de Bloemendaalse samenleving gedurende 

de ontwerpfase vooral gericht zal zijn op het betrekken van de inwoners bij de planvorming door 

middel van voorlichting.  

Toepassing van interactieve beleidsvorming wordt niet passend geacht, omdat er sprake is van  

beleidsvorming en concentratie van de gemeentelijke functies, die reeds door de raad is bepaald.  
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Naar aanleiding van een verzoek van burgers voor een andere procedure beslist de raad dat 

toepassing van interactieve beleidsvorming niet passend wordt geacht, omdat er sprake is 

van  beleidsvorming en concentratie van de gemeentelijke functies, die reeds door de raad is 

bepaald. Wanneer een bestemmingsplanwijziging nodig blijkt te zijn, dan zal volgens de raad op de 

het “inspraakmodel” uit de Verordening Interactieve Beleidsvorming worden toegepast.  

3.3  Afweging te kiezen vormen participatie 

 
2. Wordt steeds expliciet aangegeven op grond van welke afwegingen besloten wordt 

interactieve beleidsvorming toe te passen, alsmede de gronden voor de te kiezen vorm? 

3. Wordt steeds afgewogen of bij bevolkingsraadpleging dit breed dient te worden uitgezet of 

dat een bescheidener middel ook effectief is? 

 

Conclusie deelvraag 2 

welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen wordt in de regel aangegeven. 

 

Sportnota: 

De vorm van participatie is wel aangegeven, maar expliciet wordt niet weergegeven welke 

afwegingen daarbij een rol speelden en op welke gronden voor deze vorm wordt gekozen. 

Haringbuys: 

In de Notitie Participatievormen Ontwikkeling Haringbuys worden de voor- en nadelen van 

coproductie en consultatie uitvoerig besproken. Onderstaande tabellen geven de voor- en nadelen 

en risico’s weer. 

Voor- en nadelen coproductie 

Voordelen Nadelen/ Risico’s 

Grootste kans op draagvlak bij omwonenden Compromis zorgt mogelijk voor “behoudend resultaat” 

Open houding vanuit gemeente t.o.v. vergaande vorm 
van participatie verstevigt vertrouwen in bestuur en 
overheid 

Vertrouwen wordt geschaad wanneer college en raad 
adviezen projectteam niet opvolgen 

Intensieve relatie met omwonenden Intensieve inzet gevraagd van projectmanager, 
projectassistent, communicatieadviseur en 
omwonenden. 

Mogelijke beperking juridische procedures Geen garantie op uitblijven juridische procedures 

Gezamenlijk product Langdurig traject; kans op ‘traineren’ 

Kans voor bestuur om invulling te geven aan  
ambitie de communicatie met inwoners te intensiveren 
en verbeteren 

Omwonenden vertegenwoordigen slechts  
één groep belanghebbenden. Er kan een spanningsveld 
ontstaan tussen het algemeen belang en het belang van 
omwonenden. 

 

Voor- en nadelen consultatiemodel  

Voordelen  Risico’s  

Planning redelijk beheersbaar in planfase  
Planning in latere fase niet te voorspellen i.v.m. mogelijke 
procedures  

Advies van omwonenden bij planvorming kan kwaliteit 
van plannen ten goede komen  

Advies van omwonenden is gebaseerd op de belangen van 
slechts een groep stakeholders, de gemeente moet als 
hoeder van het algemeen belang op alle fronten de 
kwaliteit van de planvorming bewaken.  

Beperkt aantal interactiemomenten komt snelheid in de 
planfase ten goede  

Mogelijke vertraging bij inspraak door onvoldoende 
aansluiting van bewoners in planfase.  
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Beperkte belasting voor ambtelijk apparaat.  
Mogelijk extra belasting van ambtelijk apparaat in latere 
fase door juridische procedures.  

Gemeente heeft veel ervaring met de rol van de burger als 
adviseur en de middelen die daarbij horen:  

Gevaar dat communicatie veelal zendergericht zal zijn en 
er onvoldoende verbinding gemaakt kan worden.  

bewonersavonden, website, klankbordbijeenkomsten, etc.   

Lineaire communicatie heeft de gemeente helemaal zelf in 
de hand  

Twee communicatiestromen richting omwonenden, pers 
en andere stakeholders; die van de gemeente en die van de 
stichting.  

Enige afstand tot omwonenden maakt zakelijke afweging 
tussen algemeen belang en belang van omwonenden 
eenvoudiger dan bij coproductie  

Beperkte interactie beperkt de invloed van omwonenden 
en kan de weerstand tegen de planvorming vergroten.  

 
Op basis hiervan is gekozen voor “consultatie”. 

Huisvesting: 

Bij de beslissingen over huisvesting wordt aangegeven waarom de gekozen vorm van participatie 

wordt gehanteerd. 

3.4 Evaluatie projecten 
 

4. Worden projecten van interactieve beleidsvorming daarop geëvalueerd ? 

 

Conclusies deelvraag 3 en 4 

Evaluaties hebben met oog op de stand van de onderzochte projecten nog niet plaatsgevonden; 

een uitzondering daarop is de Evaluatie participatieproces Haringbuys; 

 

Sportnota: 

De totstandkoming van de Sportnota is niet geëvalueerd.  

Haringbuys:  

Het participatieproces tot najaar 2011 is uitvoerig geëvalueerd in de notitie `Evaluatie 

participatieproces Haringbuys, gemeente Bloemendaal d.d. 23 september 2011. Voor een verdere 

evaluatie geldt dat het project nog niet is afgelopen. 

Huisvesting: 

Het project Huisvesting loopt nog. 

3.5 Eenduidigheid begrippen 
 

5. Wordt vast gehouden aan de duidelijk gedefinieerde begrippen in de Verordening 

Interactieve Beleidsvorming 2006?  

 
Conclusie deelvraag 5  

Bij de projecten Sportnota, Haringbuys en Huisvesting is dat het geval. 

3.6 Evalueerbaarheid Nulmeting 

 
6. Is de nulmeting zodanig geformuleerd en uitgevoerd dat een evaluatie mogelijk is? 

 



 Pagina 15 
 

In het communicatiebeleidsplan 2011-2014 zijn de aanbevelingen van het rekenkamerrapport ‘De 

burger praat mee’ meegenomen. In dit beleidsplan staat onder paragraaf 5.4.1 Het verbeteren van 

de procedure voor interactieve beleidsvorming het volgende:  

 

In het rapport De burger praat mee worden aanbevelingen gedaan om een nulmeting uit te 

voeren en naar aanleiding daarvan doelstellingen te formuleren……… De nulmeting werd 

uitgevoerd in december 2010. daaruit komt naar voren dat vooral de voorlichting over de kaders 

van participatie beter kan. Het is belangrijk dat de grenzen van invloed goed worden afgebakend 

om teleurstellingen te voorkomen. Ook de middelen die worden ingezet voor participatietrajecten 

zijn onderzocht. Gebleken is, dat vooral de digitale enquête gewaardeerd wordt. 

Op basis van de aanbevelingen in het rapport van de rekenkamer, de resultaten van de nulmeting 

eind 2010, en nieuwe inzichten m.b.t. burgerparticipatie, wordt in deze bestuursperiode de 

procedure voor interactief beleid herzien. De procedure om interactief beleid toe te passen wordt 

verbeterd, begrippen worden eenduidig gedefinieerd. Het toepassen van duidelijke 

beoordelingscriteria bij het vaststellen van de wijze van interactieve beleidsvorming vormen een 

onlosmakelijk onderdeel van de aangepaste procedure. 2.0 toepassingen worden uitdrukkelijk in 

de nieuwe processen opgenomen. 

 

Desgevraagd kwam uit een interview naar voren dat procedure 2.0 alleen betrekking heeft op 

digitale interactieve beleidsvorming. 
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Bijlage 1 Telefonische enquête 
 

In onderstaande tekst individuele opmerkingen uit telefonisch verzamelde en geaccordeerde 

informatie bij een drietal deelnemers aan het Forum. De vooraf samengestelde vragen zijn 

vetgedrukt. 

 

Zijn er veranderingen aangebracht in het proces van overleg  ? Zo ja, waren die 

wijzigingen positief ?  

De veranderingen zijn gaandeweg na de evaluatie ingevoerd, vaak nadat er eerst een groot 

meningsverschil over was ontstaan. Dit betreft: Wat komt in de notulen, wat is het mandaat van 

de gemeentelijke projectleider/kan hij worden teruggefloten, wijze van verslaglegging, etc.  

 

De onduidelijkheid over de rol van degenen die met de gemeente spraken bleef na de evaluatie 

ongewijzigd. Het geforceerd instellen van het Forum creëerde een ongelijksoortige 

vertegenwoordiging  bestaande uit 5 individuele leden van de klankbordgroep en 2 

vertegenwoordigers van de Stichting Haringbuys met verschillende doelstellingen van de 

vertegenwoordigers van klankbordgroep en stichting. 

 

De aanstelling van een onafhankelijke voorzitter is als positief ervaren. 

 

Waren de spelregels voor het overleg duidelijk ? 

Deze zijn gaandeweg ingevoerd hetgeen vaak eerst veel emotie en spanningen opleverde. 

 

Er waren geen spelregels vooraf bepaald;  door de onafhankelijke voorzitter is getracht spelregels 

te creëren maar dat was te laat.  

 

Het aanstellen van een voorzitter heeft structuur aangebracht maar geen spelregels toegevoegd. 

 

De spelregels waren duidelijk maar de invulling had soms veel voeten in de aarde. Dat betekende 

dat de onafhankelijke voorzitter stevig moest sturen, bijvoorbeeld om te bereiken dat er 

constructief werd vergaderd. Zo moest ook voorkomen worden dat soms een klein punt voor de 

één, een groot punt werd voor de ander, bijvoorbeeld over de wijze van verslaglegging . 

 

Was de rol van de gemeente duidelijk ?  

De rol van de gemeente moest gaandeweg duidelijk worden. De rol van de projectleider was voor 

sommigen diffuus en lange tijd onduidelijk. Zo bleek onduidelijk te zijn wat afspraken met de 

projectleider waard waren. Uiteindelijk bleek dat de wethouder of de raad het laatste woord te 

hebben, terwijl dat van tevoren niet bekend was. Voor anderen was de rol van de projectleider wel 

duidelijk. 

Vanwege de onduidelijkheid over wat van de gesprekspartners verwacht werd, was de rol van de 

gemeente ook niet duidelijk. Dat werd versterkt door de wens van de gemeente om tot een 

eensluidend resultaat te komen. Doordat de leden van het Forum vooraf geen spelregels zijn 

opgelegd, heeft de gemeente het idee gegeven dat het Forum vele wensen en ideeën overgenomen 
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zouden worden maar dat kon de gemeente in een later stadium niet waar maken. Dit leverde 

frustraties/irritaties op. 

 

Voor anderen was de rol van de gemeente duidelijk en het mandaat van de projectleider ook 

duidelijk, in die zin dat gemaakte afspraken met hem soms werden doorkruist door de 

portefeuillehouder of de raad, Anderen zijn daartegenover van mening dat in zo’n geval altijd een 

voorbehoud werd gemaakt. Bovendien wisten, volgens deze anderen, de deelnemers aan het 

Forum heel goed dat sommige zaken op een ander niveau zouden worden beslist. 

 

Wat had achteraf anders gemoeten of m.a.w. wat moet de gemeente ervan hebben 

geleerd ? 

Pas aan de slag gaan als spelregels duidelijk zijn en gesprekspartners het kader weten waarbinnen 

afspraken gemaakt kunnen . Dat voorkomt misverstanden en spanningen. 

Blij met het eindresultaat van het project met de kanttekening dat een andere start minder 

problemen zou hebben opgeleverd. 

 

Allereerst moet de gemeente zich de vraag stellen of de ontwikkeling van een bouwterrein moet 

geschieden door middel van consultatie of dat de voorkeur aan een lichtere vorm van participatie 

moet worden gegeven waarbij burgers gelegenheid krijgen op plannen van de gemeente te 

reageren. Indien voor participatie wordt gekozen dan moet de gemeente vooraf duidelijke kaders 

stellen en moeten de gesprekspartners bij participatie een gelijksoortige vertegenwoordiging zijn 

bijvoorbeeld omwonenden. 

De gemeente zou zich moeten afvragen of zij in een dergelijk proces wil dat burgers participeren. 

Participatie schept verwachtingen bij participanten dat zij daadwerkelijk ook invloed hebben op het 

project. 

 

Tevreden met het eindresultaat met de kanttekening  dat indien burgerparticipatie bij Haringbuys 

anders opgezet zou zijn geweest dat 50 % van de vergadertijd zou hebben bespaard. 

 

Aan het begin van het traject had meer toelichting op de spelregels moeten worden gegeven, 

waardoor er meer duidelijkheid was over elkaars posities. Een onderdeel daarvan zou dan ook zijn 

dat het de deelnemers duidelijk moet zijn dat alleen bij een sterke regierol van de onafhankelijk 

voorzitter, die in balans is met de essentiële ruimte die nodig is voor discussie en mening, de kans 

van slagen het grootst is. 
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Bijlage 2 Geraadpleegde documenten 

 
Documenten staan in chronologische volgorde. 

 

Algemeen 

Communicatie kwaliteitsmeter gemeente Bloemendaal, nulmeting, februari 2011; 

Communicatiebeleidsplan 2011- 2014, mei 2011; 

Nota Inspraak en overleg Bestemmingsplan Bloemendaal, december 2011; 

Project Rekenkameronderzoek Zoetermeer Participatiebeleid, februari 2013; 

Collegevoorstel traject participatiebeleid, januari 2015. 

 

gemeentehuis en dienstverlening  

Referendum Verordening Bloemendaal, 2009; 

Raadsvoorstel project centrale huisvesting, juli 2010; 

Raadsvoorstel PvE gemeentelijke huisvesting, mei 2011; 

Raadsbesluit afwijzing referendumverzoek, december 2011; 

Raadvoorstel VO huisvesting, december 2011; 

Eindrapport Burgerpeiling Bloemendaal, september 2012; 

Kernnotitie DO gemeentelijke huisvesting december 2012; 

Raadsvoorstel Fasedocumenten DO (definitief ontwerp), juli 2012; 

Raadsbesluit uitslag burgerpeiling, september 2012; 

Raadsvoorstel DO gemeentelijke huisvesting, december 2011; 

Raadsvoorstel DO gemeentelijke huisvesting, januari 2013; 

Brief aan de raad referendumverzoek, februari 2013; 

Collegebrief aan de raad formele vereisten, februari 2013. 

 

Haringbuys 

Bijlage 1-  Notitie Participatievormen Haringbuys, 2010; 

Collegevoorstel Participatievorm Haringbuys, februari 2010; 

Evaluatie participatieproces Haringbuys, gemeente Bloemendaal, september 2011; 

Haringbuys, een goed plan. Een verhaal over geslaagde bewonersparticipatie in Aerdenhout, maart 

2014. 

 

Sportnota 

Rapport van Bevindingen sportbeleid Bloemendaal, december 2008; 

B&W besluit 213a sport, december 2008; 

Bestuursopdracht sport, 2009; 

Raadvoorstel bestuursopdracht sport, december 2009; 

Sportnota 2011, sport op eigen benen, december 2010; 

Belangenafweging plaatsen lichtmasten HBS, april 2010; 

Nota van aanpassingen sportnota, maart 2011; 

Gesprek omwonenden, mei 2011; 
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Belangenafweging aanleg kunstgrasveld met verlichting MHC Bennebroek, september 2011; 

Reacties op ingekomen  zienswijzen op de sportnota, 2011. 
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Bijlage 3 Lijst van geïnterviewde personen 
 
Dhr. R. Arendse; 

Mw. J. van Boeijen; 

Dhr. P. Dubbe; 

Mw. A. Emmens-Knol; 

Dhr. Q. Meijer; 

Mw. K. van der Pas;  

Dhr. M. Schipper; 

Dhr. R. Vernooij; 

Telefonische enquête is anoniem. 

 
 


