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Voorwoord!
!
!
In! 2015! heeft! Tertium! voor! de! provincie! Overijssel! onderzoek! gedaan! naar! de!
toepasbaarheid!van!de!RAPBmethode!bij!ruimtelijke!projecten!en!plannen!in!Overijssel.!RAP!
staat! voor! RelatieBAfsprakenBProject! en! is! een!methode! om! inwoners! te! betrekken! bij! de!
ruimtelijke!projecten.!Het!onderzoek!richtte!zich!op!de!vraag!wat!de!RAPBmethode!te!bieden!
heeft! ten!opzichte! van!de!manier!waarop!burgers! op!dit!moment!bij! ruimtelijke! ordening!
worden!betrokken.!!
!
In! 2014! heeft! de! provincie! Overijssel! de! participatiecode! aangenomen! die! als! doel! heeft!
burgers!eerder!en!intensiever!bij!onder!meer!ruimtelijke!projecten!te!betrekken.!Bekeken!is!
of!en!hoe!de!RAPBmethode!daaraan!concrete!invulling!kan!bieden.!
!
Voor! het! onderzoek! hebben! we! gesproken! met! verschillende! stakeholders! over!
uiteenlopende! ruimtelijke!projecten,! variërend!van!agrarische!ontwikkelingen! tot! industrie!
en!binnenstedelijke!projecten.!We!hebben! situaties!besproken!waarin!de!provincie!of!een!
andere!overheid!de!initiatiefnemer!was,!maar!ook!situaties!waarin!private!partijen!de!eerste!
stappen!hebben!gezet.!Het!Energiepark! in!Heeten!dient!als!een!van!de!praktijkcasussen! in!
Overijssel!waar!lessen!uit!werden!getrokken.!
!
Centraal! in!het!onderzoek!stonden!diverse!groepsinterviews.!We!hebben!achtereenvolgens!
gesproken!met!medewerkers!van!de!provincie,!gemeenteambtenaren,!belangenbehartigers!
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(inclusief!belangenbehartigers!van!ondernemers),!medewerkers!van!waterschappen!en!met!
mensen/organisaties!die!vaak!bezwaar!maken!tegen!ruimtelijke!projecten!
!
Dit! rapport! vormt!de!weerslag!van!het!onderzoek.!We!gaan!niet! in!op!de!verantwoording!
van!de!onderzoeksmethodiek,!maar!beschrijven!de!resultaten!en!aanbevelingen!om!de!RAPB
methodiek!toe!te!passen.!
!

!

!
Menno!van!der!Veen!
Michiel!Hulshof!
Tertium!
!
Maart!2016!
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1.!Inleiding!
Burgerparticipatie!bij!ruimtelijke!projecten!

!

Het! motto! van! de! Omgevingswet! luidt! ‘ruimte! voor! ontwikkeling,! waarborgen! voor!
kwaliteit’.! De! nieuwe! wet! legt! de! nadruk! op! vermindering! van! de! regeldruk! en! wil! dat!
initiatiefnemers!van!ruimtelijke!ontwikkelingen!vaker!de!dialoog!zoeken!met!burgers.!!
!
In!het!rapport!‘Niet!buiten!de!burger!rekenen’!waarschuwt!het!Sociaal!Cultureel!Planbureau!
(SCP)! dat! het! niet! vanzelfsprekend! is! dat! burgers! onder! de! Omgevingswet! hun!
participerende! rol! zullen! oppakken.! Het! SCP! benadrukt! dat! de! overheid! een! aantal!
randvoorwaarden! moet! garanderen,! zoals! hoge! kwaliteit! van! communicatie,! goede!
antennes!voor!maatschappelijke!ontwikkelingen!en!oog!voor!de!reikwijdte!van!en!grenzen!
aan! participatie.! Daarbij!moet! nadrukkelijk! worden! bekeken! hoe! ze! representativiteit! van!
participatieprocessen!kan!waarborgen;!kennis!en!netwerken!zijn!immers!niet!in!gelijke!mate!
over!de!bevolking!verdeeld.!
!
!
!
!
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In! Overijssel! is! die! les! al! geland.! In! 2014! werd! de! participatiecode! aangenomen! door! de!
provincie.!Doel!van!deze!participatiecode!is!om!handvatten!te!bieden!om!burgers!meer!en!
eerder!bij!o.a.!ruimtelijke!projecten!te!betrekken.!!
!
Het!is!nu!zaak!om!overheden!en!initiatiefnemers!nieuwe!instrumenten!aan!te!reiken!die!de!
omgeving! op! een! effectieve!manier! betrekken! bij! projecten! in! hun! directe! leefomgeving.!
Deze!instrumenten!moeten!zowel!de!ruimte!bieden!aan!de!wensen!en!strijdpunten!van!de!
omgeving,!terwijl!ze!tegelijkertijd!de!representativiteit!kunnen!waarborgen.!
!
Voor! het!ministerie! van! Infrastructuur! en!Milieu! onderzochten! Tertium! en! de!Universiteit!
van!Amsterdam!in!2014!de!potentie!van!de!Amerikaanse!‘Community!Benefits!Agreements’!
(CBA’s).! Daarbij! onderhandelen! ontwikkelaars! rechtstreeks! met! de! omgeving! over!
voorwaarden!waaronder!de!ontwikkeling!mag!plaatsvinden!en!leggen!de!afspraken!zwart!op!
wit!vast! in!een!overeenkomst.!Op!basis!van!deze!studie!en!een!aantal!pilotprojecten!heeft!
Tertium! de! RAPBmethode! ontwikkeld,! waarin! de! CBABaanpak! is! aangepast! op! de!
Nederlandse!situatie.!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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!

2.!De!RAP;methode!
!
!
2.1.!Wat!is!RAP?!
!
RAP!staat!voor!Relaties!–!Afspraken!–!Project.!Tertium!heeft!deze!methode!ontwikkeld!om!
inwoners,!bedrijven!en!organisaties!te!betrekken!bij!projecten!in!hun!directe!leefomgeving.!!
!
De! methode! legt! de! nadruk! op! een! goede! onderlinge! relatie! tussen! de! verschillende!
betrokkenen!die!met!het!project!te!maken!krijgen.!Vanuit!deze!relatie!spreken!de!partijen!in!
een!aantal!heldere,!vooraf!vastgelegde!stappen!af!onder!welke!voorwaarden!het!project!wat!
hen!betreft!doorgang!kan!vinden.!Deze!afspraken!kunnen!gaan!over!(1)!de! inhoud!van!het!
plan,!(2)!de!communicatie!met!de!omgeving,!(3)!de!uitvoering!en!(4)!de!voorzieningen.!Pas!
nadat!deze!afspraken!op!papier!zijn!gezet,!gaat!het!project!van!start.!
!
In! reguliere! gebiedsontwikkelingsprojecten! verloopt! het! contact! tussen! burger! en!
ontwikkelaar! via! de! overheid.! De! ontwikkelaar! maakt! een! plan,! dat! vervolgens! door! de!
gemeente! wordt! getoetst! en! ter! inzage! gelegd.! Daarna! kunnen! omwonenden! en! andere!
belanghebbenden!op!het!plan!reageren.!Bij!de!RAPBmethode!verloopt!dit!proces!anders.!De!
ontwikkelaar! heeft! rechtstreeks! contact!met! belanghebbenden!uit! de! omgeving! en!maakt!
met! hen! afspraken.!De! overheid! faciliteert;! ze! stelt! kaders! en! zorgt! dat! het! proces! eerlijk!
verloopt.!
!
De! RAPBmethode! leent! zich! ook! voor! de! situatie! waarin! overheden! zelf!
initiatiefnemer/ontwikkelaar! zijn! van!een!project.!Het! gaat! dan!om!de! situaties!waarin!de!
overheid! grond! in! bezit! heeft! of! een! project! (voor! eigen! risico)! uitvoert! en! aanbesteedt.!
Denk!aan!de!aanleg,!uitbreiding!of!onderhoud!van!infrastructuur,!dijken!of!natuurgebieden!
of! aan! de! herontwikkeling! van! bijvoorbeeld! een! oud! fabrieksterrein.! Het! stadsB! of!
gemeentebestuur! (bestuurders! en! volksvertegenwoordigers)! stellen! in! dit! geval! de! kaders!
vast,!waarbinnen! de! uitvoerende! dienst! of! projectorganisatie! afspraken!met! de! omgeving!
kan!maken.!!

  

!
!

Relatie!
! Omgevingsanalyse!en!
gesprekken!

Afspraken!
! Gedeelde!
uitgangspunten!

! Gedragsnormen!
! Concrete!baten!

Project!
! Gaat!van!start!!!
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2.2.!Waar!komt!RAP!vandaan?!
!
De!RAPBmethode! is!ontwikkeld!op!basis!van!een!studie!van!Tertium!en!de!Universiteit!van!
Amsterdam!naar!de!toepassing!van!zogenoemde!Community!Benefits!Agreements!(CBA’s)!in!
de! Verenigde! Staten.! De! methode! is! een! weerslag! van! dit! model! voor! de! Nederlandse!
ontwikkelingspraktijk.!
!
CBA’s! worden! in! de! VS! toegepast! om! bindende! afspraken! te! maken! met! allianties! van!
bewoners!en!belanghebbenden!over!ruimtelijke!projecten.!Ook!Engeland!kent!voorbeelden!
van!CBA’s!waarbij!bewoners!een!alliantie!vormen!om!een!bepaalde!dienst!af!te!nemen!waar!
anders! geen! markt! voor! zou! zijn.! Voorbeelden! zijn! breedband! internet! voor! afgelegen!
gebieden! of! het! afnemen! van! windenergie.! Uit! de! Amerikaanse! en! Britse! praktijk! blijkt!
overigens! dat! lang! niet! elk! CBABproces! eindigt! in! een! getekende! omgevingsovereenkomst!
omdat! de! diverse! toezeggingen! en! afspraken! vaak! in! andere! documenten! belanden!
(bijvoorbeeld!in!de!aanbesteding!of!in!een!bestemmingsplan).!
!
Een!CBA!is!een!overeenkomst!tussen!bewoners,!bewonersorganisaties,!belanghebbenden!en!
ontwikkelaars! over! de! voorwaarden! waaronder! zij! een! bepaalde! ontwikkeling! willen!
steunen.!De! overheid! neemt! een! bijzondere! plaats! in! bij! deze! overeenkomst.!Haar! eerste!
taak!is!om!de!onderhandelingen!te!faciliteren.!Wanneer!overheidsdiensten!direct!betrokken!
zijn!bij!de!uitvoering!van!het!project!zijn!zij!soms!ook!partij!bij!de!overeenkomst.!
!
!
!



! ! !
!

! ! 9!
!

!
!
!
De! juridische! status! van! een! CBA! is! een! privaatrechtelijke! overeenkomst! waaraan! de!
tekenende! partijen! (en! eventuele! derden)! rechten! kunnen! ontlenen.! Deze! komt! niet! in!
plaats!van!de!publiekrechtelijke!procedures!maar!is!daar!uiteraard!wel!op!afgestemd.!In!de!
context!van!overheden!is!de!status!van!de!CBA,!die!van!een!bestuurlijk!besluit!of!uitwerking!
van!een!eerder! genomen!bestuurlijk!besluit.!Dat!betekent!dat! zij! onderdeel!uitmaken!van!
het!plan!en!dat!er!dus!rechten!aan!kunnen!worden!ontleend.!!
!
Het!is!belangrijk!om!het!verschil!voor!ogen!te!houden!tussen!het!CBABproces!dat!zich!richt!
op!het!precies!benoemen!van!belangen,!en!het!doen!van!beloften!en!het!afspraken!en!de!
ondertekening!van!een!contract.!Het!eerste!komt!veelvuldig!voor,!van!daadwerkelijke!CBA’s!
zijn! veel! minder! voorbeelden.! De! reden! is! dat! de! afspraken! vaak! in! andere! documenten!
landen!waar!ze!beter!geborgd!zijn.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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2.3.!Waarom!RAP?!
!
Door!aan!het!begin!van!het!proces!tijd!en!energie!in!de!relatie!te!investeren,!levert!de!RAPB
methode!later!in!het!proces!aantoonbaar!tijdB!en!geldwinst!op.!Bovendien!zorgt!de!methode!
voor!betere!en!duurzamere!projecten.!De!methode!leidt!tot:!

B Groter!draagvlak!doordat!alle!betrokkenen!in!een!vroeg!stadium!worden!betrokken!
B Inclusiviteit!van!het!proces,!door!een!uitgebreide!analyse!van!de!projectcollectiviteit!!
B Hogere!kwaliteit!van!projecten!door!gebruik!te!maken!van!ervaring!en!behoeften!bij!

een!brede!doelgroep!
B Groei! van! vertrouwen! in! de! uitkomsten! door! een! sterke! nadruk! op! de! onderlinge!

relaties!tussen!de!verschillende!partijen!die!bij!het!project!zijn!betrokken!
B Kostenbesparing! door! heldere! processtappen! en! minder! bezwaarB! en!

beroepsprocedures!(aangetoond!in!een!kosten/batenBanalyse!van!Waternet!n.a.v.!de!
toepassing!RAPBmethode!bij!twee!dijkverbeteringsprojecten!in!de!Vechtstreek)!

B Het!maken!van!duidelijke!afspraken,!waar!mogelijk!tweezijdig!
B Radicale!transparantie!van!het!proces:!iedereen!mag!altijd!meedoen!
B De! initiatiefnemer! en! de! andere! partijen! verbinden! zich! aan! de! uitkomst.! Dit! kan!

bijvoorbeeld!door!middel!van!het!afsluiten!van!een!convenant,!belofte;document!of!
contract.!

B Bestuurders! kunnen! de! rol! van! procesbewaker! op! zich! nemen! door! de!
onderhandelingen!te!faciliteren!en!het!resultaat!te!controleren.!

!
!

afb$1!
$

$afb$2$

$

Analyse$ van$ kosten$ (afb$ 1)$ en$ doorlooptijd$ (afb$ 2)$ bij$ het$ gebruik$ van$ de$ RAP@methode$ bij$

dijkverbeteringsproject$ in$ de$ Vechtstreek.$ Met$ name$ de$ planvormings@$ en$ voorbereidingskosten$ bleken$

beduidend$lager$uit$te$zijn$gevallen$dan$bij$vergelijkbare$dijkverbeteringsprojecten.$Bron:$Waternet,$Amsterdam$

(2016).$

! !
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!

 
 
2.4.!RAP!in!zes!stappen!
!
!
De! RAPBmethode! werkt! vanuit! een! aantal! heldere! stappen! die! initiatiefnemers! structuur!
bieden!om!de!omgeving!te!betrekken.!Dankzij!deze!opzet!kan!iedere!initiatiefnemer!van!een!
ruimtelijk!project!een!RAPBproces!doorlopen.!!
!
!

Stap%1:%Kaders%stellen;%wat%staat%vast,%waar%is%ruimte%om%afspraken%te%maken?$
Vooraf!moet!de!bandbreedte!worden!bepaald!waarbinnen!over!het!plan!kan!worden!
onderhandeld.!Ook!dient!de!initiatiefnemer!duidelijk!te!maken!in!welke!mate!hij!zich!
gebonden! acht! aan! de! uitkomsten! van! de! onderhandelingen.! Deze! stap! is! van!
essentieel! belang! voor! het! vertrouwen! in! het! proces.! Dit! voorkomt! verkeerde!
verwachtingen!over!de!waarde!van!de!afspraken.!
!
Stap%2:%Omgevingsanalyse:%vaststellen%van%de%projectcollectiviteit$
Bij!een!RAPBproces!is!niet!iedereen!intensief!betrokken.!Er!wordt!wel!gestreefd!naar!
een!compleet!beeld!van!de!betrokken!belangen!en!meningen.!Uitgangspunt!van!de!
RAPBmethode! is! dat! van! ‘projectcollectiviteit’:! elk! ruimtelijk! project! creëert! een!
nieuwe! gemeenschap! van! mensen! en! organisaties! die! bij! dat! project! betrokken!
raken.!Deze!gemeenschap!bestaat!alleen!vanwege!het!project,!en!houdt!meestal!op!
te!bestaan!na!afloop!van!het!project.!
Het!is!zaak!om!alle!personen!en!organisaties!die!tot!de!projectcollectiviteit!behoren!
samen!te!brengen!in!een!netwerkkaart!(afbeelding!volgende!pagina).!Op!die!manier!



! ! !
!

! ! 12!
!

zorgt! de! RAPBaanpak! ervoor! dat! alle! partijen! aan! de! onderhandelingstafel!
vertegenwoordigd!kunnen!zijn.!Dit!geldt!met!name!ook!voor!de!zogenaamde!‘vierde!
stoel’:! kleine! buurtverenigingen! en! individuen.! Zij! krijgen! de! kans! rechtstreeks! in!
gesprek! te! gaan!met! de! overheid! (stoel! 1),! de! ontwikkelaar/! eigenaar! (stoel! 2)! en!
grote!belangenverenigingen!(stoel!3)!zoals!de!ANWB!of!Natuur!&!Milieu.!
!

Na!het!samenstellen!van!de!netwerkkaart,!
worden!van!alle!verschillende!partijen!een!
of! meerdere! individuen! geïnterviewd! om!
hun!houding! ten!opzichte!van!het!project,!
hun!wensen!en!hun!strijdpunten!in!kaart!te!
brengen.! De! uitkomsten! hiervan! worden!
handzaam! verwerkt! tot! een! zogenoemde!
‘spin’! (afbeelding! onder).! Een! voorbeeld!
van! zo’n! netwerkkaart,! vragenlijst! en! spin!
vindt!u!op!de!website!www.rapmethode.nl!!

!
Overigens! is! het! bij! de! RAPBaanpak! niet!
noodzakelijk! om! alle! individuen! in! het!
gebied! gedurende! het! hele! traject! te!
spreken.! De! onderhandelingen! gaan!
immers! niet! over! het! individuele!
eigendom,! maar! over! de! bredere!
gebiedskenmerken! en! de! collectieve!
belangen.! Veel! mensen! zullen! al! snel!

concluderen!dat!hun!belang!reeds!wordt!vertegenwoordigd.!Zo!weten!agrariërs!hun!
belangen!bijvoorbeeld!vaak!vertegenwoordigd!door!LTO,!en!schuiven!buurtbewoners!
een!vertegenwoordiger!naar!voren.!
!

!
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Stap%3:%Openbare%informatiebijeenkomst!
Op! basis! van! de! omgevingsanalyse! wordt! een! openbare! informatiebijeenkomst!
georganiseerd,! waarop! de! initiatiefnemer! het! voornemen! bekend! maakt! om!
afspraken!met!de!omgeving!te!maken.!
In!het!kader!van!radicale!transparantie!is!het!van!belang!deze!bijeenkomst!zo!breed!
mogelijk!bekend!te!maken.!Niet!alleen!de!partijen!uit!de!omgevingsanalyse!moeten!
worden!uitgenodigd,!ook!anderen!die!buiten!het!vizier!zijn!gebleven!moeten!de!kans!
krijgen!zich!aan!te!melden.!Het!motto!luidt:!iedereen!is!altijd!welkom.!
!
Stap%4:%GespreksD%en%onderhandelingsfase!
Partijen! onderhandelen! in! enkele! rondes! over! de! overeenkomst.! De!
onderhandelingen!vinden!plaats!over!de!verschillende!elementen!van!het!project:!de!
uitgangspunten,! de! gedragsnormen,! de! baten! en! lasten,! de! fasering! en! de!
voorzieningen.!Dit! kan! in! één!of! twee!dagen! verspreid!over! een!beperkte!periode,!
maar!kan!ook!veel!meer!tijd!in!beslag!nemen.!!
!
Stap%5:%Afsprakenfase!
De! afspraken! worden! vastgelegd! in! een! document.! Dit! document! kan! de! vorm!
hebben!van!een!Omgevingscontract,!maar!het!is!ook!mogelijk!dat!de!initiatiefnemer!
een! (minder! verregaande)!Omgevingsbelofte! opstelt.! Om! de! transparantie! van! het!
proces!te!waarborgen,!worden!de!conceptversies!van!het!document!steeds!openbaar!
gemaakt,! waarin! duidelijk! wordt! aangegeven! over! welke! punten! nog!
overeenstemming!moet!worden!bereikt.! In!een!afsluitende!bijeenkomst!worden! zo!
nodig!de!laatste!knopen!doorgehakt.!

!
Stap%6:%Vaststellen%en%publiceren%van%de%afspraken!
Het!einddocument!wordt!gepubliceerd.!Het!project!kan!van!start.!Vanaf!dit!moment!
gaat! het! project! naar! de! uitvoerende! fase! en! kunnen! ook! publiekrechtelijke!
procedures!zoals!inspraak!in!gang!worden!gezet.!!

!
!

!
! !
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2.5.!Uitkomsten!van!het!RAP;proces!
!
Afhankelijk!van!de!wens!van!de!initiatiefnemer!kan!een!RAPBproces!leiden!tot!verschillende!
uitkomsten.! De! meest! verregaande! vorm! daarvan! is! het! afsluiten! van! een!
omgevingscontract,! een! privaatrechtelijke! en! afdwingbare! overeenkomst! tussen!
initiatiefnemer! en! omgeving.! Hoewel! de! RAPBmethode! over! het! algemeen! op! veel!
enthousiasme!kan!rekenen,!roept!de!term!‘contract’!soms!bedenkingen!op.!Veel!mensen!zijn!
huiverig!voor!de!juridische!associaties!van!de!term.!In!pilots!met!de!RAPBmethode!is!daarom!
gekozen!voor!de!term!‘omgevingsconvenant’!die!een!minder!negatieve!connotatie!heeft.!!
!
Initiatiefnemers!kunnen!er!ook!voor!kiezen!de!afspraken!met!de!omgeving!vast!te!leggen!in!
een!omgevingsbelofte,!een!minder!verregaande!uitkomst.!Hierin!belooft!de!initiatiefnemer!
een!aantal!zaken!te!zullen!doen,!al!dan!niet!onder!de!voorwaarde!dat!de!omgeving!eveneens!
bepaalde! verantwoordelijkheden! neemt.! Een! nog! minder! bindende! variant! is! de!
intentieverklaring!waarin!de!initiatiefnemer!een!aantal!voornemens!verwoordt.!Tot!slot!kan!
de!RAPBmethode!eindigen!met!erkenning!van!omgevingsbelangen!door!de!initiatiefnemer.!
!
Bovengenoemde! varianten! kunnen! ook! worden! ‘gemixt’.! Dat! wil! zeggen! dat! bijvoorbeeld!
afspraken!over!de!openbare!weg!het!karakter!krijgen!van!‘voornemens’,!en!afspraken!over!
een!buurthuis!door!betrokken!partijen!worden!vastgelegd!in!een!overeenkomst.!!
!
Variant!! Omschrijving$ Voorbeeld!v.!toepassing$
Erkenning!van!
omgevingsbelangen!!

De!initiatiefnemer!geeft!aan!dat!hij!
de!diverse!belangen!en!
gevoeligheden!in!de!omgeving!kent!
en!er!rekening!mee!zal!houden.!Hij!
doet!geen!specifieke!beloften.!

Een!agrarisch!bedrijf!dat!afval!of!
mest!over!de!weg!vervoert.!!

Intentieverklaring!
Initiatiefnemers!en!eventuele!
andere!partijen!geven!aan!wat!zij!
zullen!proberen!te!realiseren.!Die!
voornemens!beogen!niet!
afdwingbaar!te!zijn.!Sluit!aan!bij!
vaker!de!gebruikte!convenantB
vorm.!

!

Diverse!overheden,!private!partijen!
en!partijen!uit!de!omgeving!willen!
bijvoorbeeld!een!bedrijventerrein!
herontwikkelen!tot!
innovatiecampus.!!

Omgevingsbelofte!(met!of!
zonder!voorwaarden)!

(Afdwingbare)!beloften!van!
initiatiefnemer!waarvan!sommige!
onder!de!voorwaarde!dat!andere!
partijen!ook!actie!ondernemen.!

Overheid!die!natuurgebied!
herontwikkelt.!Sommige!afspraken!
onder!voorwaarde!dat!omgeving!
meedoet.!Ontwikkelaar!belooft!een!
aantal!voorzieningen!te!realiseren.!!

!
Omgevingscontract! Een!private!overeenkomst!tussen!

verschillende!partijen!die!
afdwingbaar!is!!

Initiatiefnemers!en!
belangenorganisaties!maken!
afspraken!over!de!uitbreiding!van!
een!bedrijf!waarin!organisaties!zich!
niet!zullen!verzetten!als!een!aantal!
voorwaarden!wordt!voldaan.!Of:!
Initiatiefnemer!van!project!belooft!
glasvezel!en!recreatieterrein!te!
realiseren!als!omwonenden!
meebetalen.!!
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2.5.1!Erkenning!van!omgevingsbelangen!!
!
De! initiatiefnemer! maakt! (na! de! omgevingsanalyse)! bekend! dat! hij! begrijpt! wat! de!
verschillende! belangen,!wensen! en! zorgen! van! de! omgeving! zijn.! Hij! verbindt! daar! echter!
geen!concrete!beloften!en!voornemens!aan.!!
!
Wanneer!
!
Er! is!een!goed!plan,!maar!de!omgeving!moet!nog!begrijpen!hoe!dit!
recht!doet!aan!de!wensen!en!belangen.!!
!
In!Overijssel!
Enkele$gemeenten$zijn$al$aan$het$experimenteren$met$cursussen$die$ambtenaren$mediation$

vaardigheden$bijbrengen.$Daarnaast$wordt$geëxperimenteerd$met$het$schrijven$van$brieven$

die$niet@juridisch$zijn,$maar$juist$in$duidelijke$taal$de$belangen$van$de$burgers$erkennen.!
!
2.5.2!Intentieverklaring!
!
De!initiatiefnemer!maakt!bekend!aan!welke!voornemens!hij!zich!beoogt!te!houden!op!basis!
van!de!omgevingsanalyse.!Deze!voornemens! zijn!niet! afdwingbaar.!Het! voordeel! van!deze!
aanpak!is!dat!er!niet!hoeft!te!worden!onderhandeld.!Een!ander!voordeel!van!deze!variant!is!
dat! het! voor! de! omgeving! helder! is! hoe! de! omgeving! haar! belangen,! wensen! en! zorgen!
interpreteert.!De!omgeving!heeft!nu!echter!geen!garanties!dat!die!voornemens!ook!zullen!
worden!gerealiseerd.!Het!is!dus!zaak!voor!de!initiatiefnemer,!als!hij!bezwaren!voor!wil!zijn,!
om!vertrouwen!te!creëren!dat!hij!zijn!voornemens!ook!zal!realiseren.!!
!
De!intentieverklaring!kan!door!meerdere!partijen!worden!afgegeven.!Een!natuurorganisatie!
kan!bijvoorbeeld!aangeven!van!plan!te!zijn!de!achterban!te!adviseren!het!plan!te!steunen!als!
de!initiatiefnemer!zich!aan!zijn!voornemens!houdt.!Op!die!manier!krijgt!de!intentieverklaring!
het!karakter!van!een!meerpartijenconvenant!en!kan!een!goed!relationeel!document!zijn!met!
relevante!afspraken.!!
!
Wanneer!
!
Verschillende!partijen!delen!de!ambitie!van!een!grootschalige!(her)B
ontwikkeling! van! een! gebied! en! willen! in! een! vroeg! stadium! hun!
intenties!uitspreken!en!activiteiten!coördineren.!!
!
In!Overijssel!
“Door$ het$ afsluiten$ van$ een$ convenant$ in$ de$ Bollenteeltsector$ hebben$ we$ geleerd$ dat$ je$

mensen$mede$verantwoordelijk$moet$maken.$Je$moet$er$als$overheid$niet$boven$gaan$zitten,$

het$gaat$om$overleg$op$gelijkwaardig$niveau.”$(Gemeente$Ommen@Hardenberg)$

%
“In$ Enschede$ is$ ervaring$ opgedaan$ bij$ de$ herontwikkeling$ van$ achterstandswijken$

(Vogelaarwijken).$ Corporaties,$ bewoners$ en$ gemeenten$ sloten$ toen$ met$ elkaar$

convenanten.”$

%
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"In$ Mastenbroek$ moeten$ pijlbesluiten$ worden$ genomen.$ Er$ is$ daar$ sprake$ van$ dalende$

veengronden.$Maar$ de$ vraag$ is$ ook:$ kun$ je$ daar$wel$ blijven$ boeren?$ Een$ gesprek$met$ als$

uitgangspunt$‘wat$zou$van$belang$zijn$als$we$hier$aan$de$slag$gaan?,’$zou$dan$goed$zijn.$Wij$

neigen$ nogal$ naar:$ ‘eerst$ water,$ de$ rest$ komt$ later.’"(Waterschap$ Groot$ Salland,$

tegenwoordig$Drents$Overijsselse$Delta)$!
%
!
2.5.3!Omgevingsbeloften!zonder!en!met!voorwaarden!aan!de!omgeving!
!
Een! variant! van! het! omgevingscontract,! waarbij! geen! handtekeningen! zijn! vereist,! betreft!
het! beloftedocument! (pledge)! zonder! of! met! voorwaarden.! In! deze! variant! geeft! de!
initiatiefnemer!aan!dat!hij!zich!gebonden!acht!aan!een!aantal!beloften,!en!doet!hij!(mogelijk)!
enkele! andere! beloften! waaraan! hij! zich! alleen! gebonden! acht! als! een! andere! partij! een!
bepaalde!handeling!verricht.!Een!typisch!voorbeeld!is!de!belofte!om!een!aantal!bomen!niet!
te! kappen,! onder! voorwaarde! dat! een! groep! uit! de! omgeving! het! onderhoud! op! zich! zal!
nemen.!!
!
Het! voordeel! van! deze! vorm! is! dat! het! voor! de! omgeving! helder! is! waaraan! de!
initiatiefnemer! zich! gebonden! acht! en! zeker!weet! dat! ze! alleen!met! verplichtingen!wordt!
geconfronteerd!wanneer!ze!daartoe!zelf!besluit.!!
!
Deze!omgevingsbeloften!hebben!in!zekere!zin!het!karakter!van!een!zogenoemde!‘eenzijdige!
overeenkomst’.! Deze! vorm! is! voor! overheden! makkelijker! te! realiseren! dan! een! volledig!
omgevingscontract.! Er! is! immers! geen! sprake! van! een! privaatrechtelijke! overeenkomst,!
maar! van! een! aantal! beloften,! waardoor! zich! geen! complexe! juridische! puzzels! voordoen!
(die!volgen!uit!de!doorkruisingsleer).!De!beloften!kunnen!bovendien!worden!vastgesteld!als!
onderdeel!van!het!plan.!
!
Wanneer!
!
Een! project! waarin! de! initiatiefnemer! af! wil! stemmen! met! de!
omgeving!en!daadwerkelijke!beloften! kan!en!wil! doen!op!basis! van!
de!uitkomsten.!
!
In!Overijssel!
Voor! de! gemeente! kunnen! spelregels! voor! herontwikkeling! ! een! goed! voorbeeld! zijn! van!
dergelijke!beloften.!Op!basis!van!de!wensen!van!de!omgeving,!maakt!de!gemeente!daarmee!
bekend!aan!welke!regels!het!een!ontwikkelaar!wil!houden.!$
!
“Bij$het$herontwikkelen$van$de$Schouwburg$hebben$we$tien$gouden$spelregels$opgesteld.$Een$

dergelijke$overeenkomst$zou$je$kunnen$afsluiten$bij$gevoelige$panden.”$(Gemeente$Enschede)!
!
"Een$mogelijke$ toepassing$ van$ deze$ variant$ is$ die$ van$ de$ initiatiefnemer$ die$ bereid$ is$ een$

extra$investering$in$een$project$te$doen$als$een$deel$van$de$kosten$door$de$omgeving$wordt$

gedragen.$Denk$bijvoorbeeld$aan$glasvezelkabels$of$het$aanleggen$van$wandelpaden."!
$

!
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2.5.4!Omgevingscontract!!
!
Een!Omgevingscontract! is!de!Nederlandse!variant!van!een!Community!Benefits!Agreement!
(CBA):! een! overeenkomst! tussen! bewoners(organisaties),! belanghebbenden! en!
ontwikkelaars! over! de! voorwaarden! waaronder! zij! een! bepaalde! ontwikkeling! willen!
steunen.!Het!omgevingscontract! is! in!het!bijzonder!geschikt!als!vorm!wanneer!een!private!
partij! als! initiatiefnemer! afspraken! wil! maken! met! de! omgeving,! opdat! organisaties! en!
individuen!afzien!van!hun!bezwaren!en!mogelijk!bijdragen!aan!de! totstandkoming!van!het!
project.!Een!omgevingscontract!bevat!de!volgende!elementen:!

• De!uitgangspunten!van!het!project!
• Opsomming!(en!erkenning)!van!de!diverse!belangen!en!waarden!die!de!verschillende!

betrokkenen!hebben!benoemd!!
• Gedragsnormen! waaraan! partijen! zich! committeren! (hoe! houden! zij! elkaar! op! de!

hoogte;!hoe!wordt!het!werk!gepland;!hoe!overleggen!ze)!
• Concrete! baten! en! lasten! voor! de! belanghebbenden! (bijvoorbeeld! afspraken! over!

bomen,!over!wandelpaden!of!waterputten)!
• Indien!nodig!afspraken!over!geld!(o.a.!hoe!werken!de!compensatieregelingen)!
• Indien! nodig! afspraken! over! tijd! en! fasering! (wanneer! zullen! de! werkzaamheden!

worden!uitgevoerd;!hoe!worden!werkzaamheden!van!nutsbedrijven!afgestemd)!
• Afspraken! over! hoe! partijen! elkaar! aan! de! afspraken! gaan! houden! (wie! is! er!

verantwoordelijk! voor! de! uitvoering! van! de! verschillende! onderdelen! van! de!
overeenkomst;!bij!wie!kan!worden!aangeklopt!als!afspraken!niet!worden!nageleefd?)!

Niet! elke!partij! hoeft! elk! onderdeel! van!de!overeenkomst! te! tekenen! (een!organisatie! die!
natuur!beschermt,!tekent!bijvoorbeeld!niet!het!deel!dat!ziet!op!de!voorzieningen).!!
!
Wanneer!
!

1. Project! heeft! draagvlak! nodig! om! te! kunnen! worden!
gerealiseerd.!

2. Er! zijn! veel! belangengroeperingen! die! het! project! iets! te!
bieden! hebben! en! het! ook! kunnen! tegenhouden! of!
vertragen.!

3. De! overheid! is! bereid! om! de! uitkomsten! waar! nodig! te!
omarmen,!en!te!borgen.!!

!
In!Overijssel!
Voor$ de$ uitbreiding$ van$ intensieve$ veehouderij$ zou$ deze$ vorm$ geschikt$ kunnen$ zijn.$ Er$

bestaat$ vaak$ veel$ weerstand$ tegen$ zulke$ uitbreidingen.$ Zeker$ de$ uitbreiding$ op$ reeds$

bestaande$ locaties$zou$zich$kunnen$ lenen$voor$een$onderhandelproces$waarin$de$belangen$

van$de$omgeving$onderdeel$uitmaken$van$de$plannen$van$het$bedrijf.!!
!
Voor$ windmolenprojecten$ zou$ de$ vorm$ geschikt$ kunnen$ zijn$ wanneer$ de$ weerstand$ niet$

principieel$ van$ aard$ is,$ maar$ er$ ruimte$ is$ voor$ onderhandelingen$ over$ de$ investering$ in$

voorzieningen$en$de$ruimtelijke$inpassing$en$het$delen$in$de$opbrengsten.$$

$

In$Heeten$heeft$Tertium$onderzoek$gedaan$naar$de$meerwaarde$van$het$omgevingscontract$

voor$ de$ realisering$ van$ een$ energiepark$ dat$ zal$ bestaan$ uit$ 6$ ha$ zonnepanelen$ (zie$

procesbeschrijving).$
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!
2.6!Case!study:!!
!
Het!eerste!omgevingscontract!van!Nederland!
!
In!2014!paste!Tertium!in!samenwerking!met!Waternet!en!het!Hoogheemraadschap!Amstel,!
Gooi! en! Vecht! (AGV)! de! RAPBmethode! voor! de! eerste! keer! toe! bij! de!
dijkverbeteringsplannen! voor! de! (Lage)! Klompweg! en! de! Vreelandseweg.!Waternet! wilde!
graag! experimenteren! met! nieuwe! manieren! om! de! omgeving! vroeg! te! betrekken.! Het!
project!was!onderdeel!van!het!programma!‘Nu!Al!Eenvoudig!Beter’!van!het!Ministerie!van!I!
en!M,!bestaande!uit!voorbeeldprojecten!voor!het!uitwerken!en!ontwikkelen!van!de!nieuwe!
Omgevingswet.!!
!
!
Na!het!bepalen!van!de!reikwijdte!van!het!project,!werd!door!AGV!de!toepassing!van!de!RAPB
methode! bekend! gemaakt! en! de! ruimte! die! er! voor! de! omgeving! was! om! invloed! uit! te!
oefenen! in! het! project! vastgesteld.! Aan! de! hand! van! een! uitgebreide! omgevingsanalyse!
werd! een! brede! projectcollectiviteit! in! kaart! gebracht! bestaande! uit! perceeleigenaren,!
agrariërs,!bewoners,!belangenorganisaties,!nutsbedrijven,!overheden,!natuurorganisaties!en!
overige!belanghebbenden.!!
!
De! partijen! werden! uitgenodigd! mee! te! onderhandelen! tijdens! de! twee!
onderhandelingsbijeenkomsten.! Het! proces! leverde! een! Omgevingsconvenant! op! met!
wederzijdse!verplichtingen,!maar!onder!voorbehoud!van!bestuurlijke!goedkeuring.!!
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!
!
Een!bijzonder! resultaat!uit!het!convenant!was!de! ‘bomenparagraaf’.!Uit!onderhandelingen!
bleek!dat!bewoners!veel!waarde!hechtten!aan!bomen!op!de!dijk.!Het!algemene!beleid!van!
Waternet!staat!bomen!op!de!dijken!niet!toe,!maar!het!convenant!maakt!het!mogelijk!enkele!
knotwilgen!te!gedogen,!mits!een!bewonersvereniging!het!onderhoud!van!de!bomen!op!zich!
neemt.! Daarnaast! heeft! overleg! met! de! nutsbedrijven! ertoe! geleid! dat! een! aantal!
dijkbewoners!een!gasaansluiting!krijgt.!Het!project!leidde!bovendien!tot!heldere!en!concrete!
afspraken!over!de!uitvoering!van!de!werkzaamheden.!!
!
!
Uit! eigen! onderzoek! van!Waternet,! waarin! zij! een! aantal! van! haar! projecten! vergelijkt,! is!
gebleken! dat! de! inzet! van! RAP! leidde! tot! een! grote! tijdsbesparing! in! met! name! de!
planvormingsfase!van!het!traject.!De!vragen!die!de!onderhandelingspartners!stelden,!waren!
aanleiding!om!al!vroeg!in!het!project!enkele!onderzoeken!uit!te!voeren.!Heldere!afspraken!
en! betrokkenheid! van! de! partijen! zorgden! bovendien! voor! een! ‘positieve! spirit’.! Hierdoor!
bleef!de!vaart!in!het!proces!en!pakte!de!aanpak!uiteindelijk!zelfs!goedkoper!uit.!!
!
!!

! !
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3.!Aan!de!slag!met!RAP!
!
!

3.1.!Aansluiting!bij!huidige!methoden!van!burgerparticipatie!in!
Overijssel!
!
In!Overijssel! zijn! voorbeelden! te! vinden! van! afspraken! die! initiatiefnemers!maken!met! de!
omgeving! over! ruimtelijke! projecten.! Het! kan! gaan! om! de! uitbreiding! van!
varkensboerderijen,! de! herplaatsing! van! een! bouwbedrijf! of! het! initiatief! tot! aanleg! van!
enkele! hectaren! aan! zonnepanelen.! Ook! heeft! Overijssel! ervaring! met! het! afsluiten! van!
convenanten! die! het!mogelijk! maken! afspraken! tussen! verschillende! stakeholders! vast! te!
leggen,!bijvoorbeeld!het!convenant!in!de!bollenteeltsector.!!
!
Een!van!de!meest!in!het!oog!springende!vormen!van!burgerparticipatie!in!Overijssel!zijn!de!
werkateliers.! In! die! ateliers! wordt! door! initiatiefnemers! en! belanghebbenden! nagedacht!
over! de! manier! waarop! een! ruimtelijk! project! het! best! aansluit! op! de! wensen! van! de!
omgeving.!Werkateliers!resulteren!vaak!in!waardevolle!schetsen!die!ontwerpmogelijkheden!
schetsen!voor!de!uitvoering!en!ruimtelijke!inpassing!van!gebieden.!!
!
Een! specifieke! beleidsinnovatie! is! de! kwaliteitsimpuls! groene! omgeving! (KGO).! Eigen! aan!
KGO! is! dat! de! realisatie! van! een!project! dat! ruimte! in! beslag!neemt,! ook! investeert! in! de!
kwaliteit! van! de! ruimtelijke! omgeving.! De! verhouding! tussen! eigen! belang! en!
maatschappelijk! belang,! tussen! schaal! en! impact! op! de! omgeving,! en! gebiedseigen! en!
gebiedsvreemde! ontwikkelingen,! spelen! hierbij! een! belangrijke! rol.! De! RAPBmethode! kan!
een! goede! aanvulling! vormen! op! KGO,! omdat! het! uitgangspunten! deelt,! zoals! synergie!
creëren!in!een!project!door!te!onderhandelen!met!de!omgeving.!!
!
Een!aantal!elementen!uit!de!RAPBaanpak!worden!al! in!Overijssel!gebruikt:!de!afzonderlijke!
onderdelen!van!de!methode!zijn!niet!allemaal!nieuw.!Toch!voegt!de!methode!als!geheel!een!
aantal!belangrijke!elementen!toe!aan!de!manier!waarop!de!samenleving!wordt!betrokken!bij!
projecten!in!hun!omgeving.!!
!

1. Neem%projectcollectiviteit%als%basis%van%omgevingsanalyse!
!
Uitgangspunt!van!de!RAPBmethode!is!de!‘projectcollectiviteit’.!Dit!principe!beschrijft!
dat!elk!project!een!gemeenschap!creëert!van!mensen!en!organisaties!die!zonder!het!
project!niet!zou!bestaan!en!die!zich!ook!niet!houdt!aan!bestuurlijke!grenzen.!Aan!het!
begin! van! elk! project!worden!deze!personen! en!organisaties! in! kaart! gebracht.!Op!
deze! manier! zorgt! de! RAPBaanpak! ervoor! dat! alle! partijen! aan! de!
onderhandelingstafel!vertegenwoordigd!zijn.%
%

2. Kies%voor%een%structurele%aanpak%voor%het%betrekken%van%de%omgeving%
!
De! RAPBmethode! werkt! vanuit! een! aantal! heldere! stappen! en! biedt! daarmee! een!
structuur! om! de! omgeving! te! betrekken.! Dankzij! die! structuur! kan! iedere!
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initiatiefnemer! van! een! ruimtelijke! project! een! RAPBproces! doorlopen.! Bij! die!
structurele!aanpak!gelden!twee!uitgangspunten:!
!
Radicale$transparantie$

De! uitkomsten! van! de! inventarisaties! moeten! voor! iedereen! gemakkelijk! vindbaar!
zijn.!Iedereen!moet!kunnen!controleren!of!zijn!of!haar!punten!al!genoemd!zijn!en!hoe!
ermee!omgegaan!wordt.! Informatie!over!verloop!en!inhoud!van!het!proces!moeten!
publiekelijk!beschikbaar!zijn.!

!
Instappen$kan$altijd$

Degenen!die!niet! vanaf!het!begin!betrokken!waren,!moeten! zich!altijd!nog!kunnen!
aansluiten!(wat!niet!betekent!dat!het!proces!weer!opnieuw!gaat).!Het!is!zaak!om!een!
actieve! inspanning! te! doen! om! een! zo! breed! mogelijke! groep! bij! het!
Omgevingsconvenant! te! betrekken,! zodat! wordt! uitgestegen! boven! een! specifieke!
club!van!actieve!bewoners!die!elkaar!al!kent.!

!
3. Begin%op%Tijd%%

!
De!RAPBmethode!biedt!de!mogelijkheid!om!een!grote!groep!in!een!vroeg!stadium!op!
een!zinvolle!manier!bij!een!ruimtelijke!project!te!betrekken.!Hoe!eerder!het!proces!
van!start!gaat,!hoe!groter!de!kans!dat!het!project!nog!geen!grote!weerstand!heeft!
opgeroepen.!Daarnaast!biedt!het!betrekken!van!de!omgeving! in!een!vroeg!stadium!
de! kans! rekening! te! houden! met! hun! wensen! en! bezwaren! in! de! ontwerpB! en!
planningsfase.! Let!wel:! de! RAPBmethode! is! geen! ‘open! planmethode’.! Er!moet! dus!
wel!altijd!sprake!zijn!van!een!concreet!initiatief.!Dat!maakt!de!methode!bijvoorbeeld!
geschikt!voor!de!grotere!KGOBinitiatieven.!
!

4. Communiceer%met%iedereen%
!
De!RAPBmethode!gebruikt!groepscommunicatie!als!uitgangspunt.!Het!proces!maakt!
onderscheid! tussen! de! individuele! belangen! van! direct! betrokkenen,! die! om! een!
individuele!oplossing!vragen,!en!de!collectieve!belangen!die!betrekking!hebben!op!de!
gemeenschappelijke! kenmerken! van! een! project.! Een! individueel! belang! betreft!
bijvoorbeeld! de! oprit! van! een!woning! die!moet! worden! veranderd! als! het! project!
doorgaat,! een! collectief! belang! de! realisering! van! natuur! of! een! collectieve!
voorziening.!De!RAPBaanpak!richt!zich!op!die!collectieve!belangen.!
De! nadruk! op! groepscommunicatie! betekent! overigens! niet! dat! iedereen! steeds!
dezelfde! brieven! moet! krijgen,! of! dat! er! nooit! voor! een! specifieke! groep! een!
bijeenkomst!kan!worden!georganiseerd.!!
Het! uitgangspunt! is! echter! wel! dat! er! naar! wordt! gestreefd! om! zoveel! mogelijk!
gezamenlijk!te!doen!en!dat!alle!geïnteresseerden!ook!kennis!kunnen!nemen!van!de!
inhoud!van!brieven!of!gespreksverslagen!van!bijeenkomsten!kunnen!lezen.!

.!!
5. Baken%de%onderhandelingsruimte%helder%af%

!
De! RAPBmethode! vraagt! vooraf! om! heldere! uitgangspunten! vanuit! de!
initiatiefnemers.! Waarover! kan! wel! en! waarover! kan! niet! onderhandeld! of! meeB
besloten!worden?!Deze! uitgangspunten! zijn! vooral! nodig! omdat! zonder! die! ruimte!
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(of!wanneer!deze!niet!bekend!is),!er!niet!over!specifieke!elementen!van!het!plan!kan!
worden! onderhandeld! of! meeBbesloten! waardoor! het! risico! ontstaat! dat! de!
gesprekken!te!algemeen!blijven!om!tot!specifieke!afspraken!kunnen!leiden.!!

!
6. Benoem,%en%erken%belangen%en%wensen%

!
Een!RAPBdocument!benoemt!duidelijk!de!belangen!van!alle!groepen!in!de!omgeving.!
Op!die!manier!blijkt!duidelijk!voor!de!omgeving!dat!ook!hun!belangen!worden!erkend!
en!onderdeel!uitmaken!van!het!proces.!Op!die!manier!is!het!resultaat!niet!alleen!een!
document! waarin! afspraken! staan,! maar! ook! een! relationeel! contract,! i.e.! een!
document!dat!vorm!geeft!aan!de!relaties!die!door!het!project!ontstaan.!!

!
7. Wees%zo%specifiek%mogelijk%

!
De! RAPBmethode! streeft! ernaar! om! specifieke! afspraken! over! specifieke!
deelonderwerpen! te! maken.! De! methode! veronderstelt! dat! draagvlak! voor! het!
project!toeneemt,!wanneer!precies!omschreven!staat!wat!er!is!afgesproken!in!plaats!
van!in!algemene!termen.!!

!
! !
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3.2.!Wanneer!wel,!wanneer!niet!
!
Er!bestaan!een!aantal!elementen!die!bepalen!of!een!project!geschikt! is!voor!de!toepassing!
van!de!RAPBmethode.!Deze!staan!hieronder!beschreven.!!
!
Eisen!

!
Wel!RAP! Geen!RAP!!

Specifiek! Er!is!een!duidelijk!idee!van!het!
project!

Er!is!nog!geen!duidelijk!idee!van!
het!project!

Ruimte!voor!inbreng/!op!tijd! Er!is!ruimte!voor!inbreng!vanuit!de!
omgeving!

Er!is!niet!veel!ruimte!voor!inbreng!
van!de!omgeving!

Weerstand!valt!weg!te!nemen!
door!slimme!afspraken!

De!verwachting!is!dat!een!
gezamenlijk!overleg!weerstand!
tegen!het!project!kan!wegnemen!

De!verwachting!is!dat!de!
weerstand!vooral!gericht!is!op!het!
totale!project.!Gesprek!over!
aspecten!is!onmogelijk!

Kwaliteit!project!neemt!toe! Het!project!kan!aan!kwaliteit!
winnen!door!een!goede!
afstemming!met!de!omgeving!

Hooguit!het!draagvlak!neemt!toe!
door!afstemming!met!de!omgeving!

Er!is!bestuurlijk!draagvlak! Er!is!voldoende!bestuurlijke!
dekking!voor!de!aanpak!

Het!is!onduidelijk!of!er!bestuurlijke!
dekking!is!voor!de!aanpak!

Aanpak!wordt!niet!actief!
tegengewerkt!

Andere!stakeholders!werken!mee!
met!het!proces!

Stakeholders!werken!niet!mee!of!
actief!tegen!

Project!van!betekenis! Project!is!groot!of!heeft!grote!
impact!

Kleine!ontwikkeling!

!
De! voorinvestering! in! procesbegeleiding! en! communicatie!maakt! dat! het! RAPBproces! niet!
voor! kleinere! projecten! geschikt! is.! Wel! zijn! elementen! van! de! aanpak! ook! in! andere!
processen! toepasbaar.! Later! verdien! je! dat! terug! in! snellere! procedures! en! beter! project,!
maar!dat!lees!ik!nergens.!
!
!
! !
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3.3.!Borging!van!uitkomsten!door!overheid!
!
Een! overheid! kan! de! uitkomsten! van! een! RAPBproces! op! verschillende! manieren! borgen.!
Hieronder!noemen!we!de!meest!voor!de!hand!liggende:!
!
(Anterieure)%exploitatieovereenkomst$
De! voorwaarden! waaronder! een! gemeente! toestemming! geeft! tot! een! wijziging! van! het!
bestemmingsplan!kunnen!worden!vastgelegd! in!een!exploitatieovereenkomst.!Het!kan!dan!
bijvoorbeeld!gaan!om!afspraken!om!voorzieningen! te! realiseren,! zoals!groenvoorzieningen!
of!straatmeubilair.!!
$

Aanbestedingsvoorwaarden%(gunningsvoorwaarden)$
De!overheid! kan!een!ontwikkelaar!of! bouwbedrijf! voorwaarden!opleggen!wanneer! ze!een!
dienst! of! werk! aanbesteedt.! In! de! voorwaarden! kunnen! bijvoorbeeld! verplichtingen! tot!
bepaalde!vormen!van!communicatie,!bereikbaarheid,! schadeloosstelling!of!overleg!met!de!
omgeving!worden!opgenomen.!!
$

Bestemmingsplan%(omgevingsplan)$
Wanneer!er!goede!afspraken!zijn!gemaakt!over!de!ruimtelijke!inrichting!van!een!gebied!kan!
de!gemeente!die!vastleggen!in!een!bestemmingsplan.!
$

Erfpachtsvoorwaarden%(indien%overheid%grond%in%eigendom%heeft)$
De! gemeente! kan! grond! in! erfpacht! uitgeven! en! aan! die! uitgifte! specifieke! voorwaarden!
koppelen,! zoals! de! realisering! van! groen! of! de! afstemming! met! de! omgeving.! Onder!
voorwaarden! kan! ook! de! canon! worden! verlaagd! wanneer! bepaalde! maatschappelijke!
functies!worden!gerealiseerd.!!
$

Ontwikkelingsovereenkomst%(indien%overheid%grond%in%eigendom%heeft)$
De! gemeente! kan! met! verschillende! (andere)! grondbezitters! en! ontwikkelaars! een!
overeenkomst! afsluiten! over! de! ontwikkeling! van! een! gebied.! Deze! overeenkomst! kan!
voorwaarden!bevatten!die!voortkomen!uit!een!RAPBproces!over!bijvoorbeeld!de!functies!en!
inrichting!van!een!gebied.!!
$

Overheid%faciliteert%maar%sluit%meestal%geen%omgevingscontracten%
Een! omgevingscontract! heeft! als! voordeel! dat! onder! voorwaarden! belangengroeperingen!
ook!kunnen!beloven!om!geen!bezwaar!te!maken!tegen!een!bepaald!initiatief.!Dit!kan!echter!
alleen!als!de!overheid!geen!partij!is!in!de!overeenkomst.!Daarnaast!kan!de!doorkruisingsleer!
(wat!ook!via!regels!kan!worden!opgelegd,!mag!geen!voorwerp!zijn!van!een!contract)! in!de!
weg! staan! aan! een! omgevingscontract! waarbij! de! overheid! partij! is.! Een!
omgevingsconvenant! ligt!dan!ook! in!de!meeste!omstandigheden!meer! in!de!rede.!Voor!de!
relatie! private! initiatiefnemerBontwikkelaar! heeft! een! omgevingscontract! in! sommige!
situaties! echter! grote! voordelen:! tweezijdig! afdwingbare! afspraken,! draagvlak! en! zelfs!
ambassadeurschap!voor!projecten.!!
$

Hoe!verhoudt!het!omgevingsconvenant!zich!tot!de!rol!van!het!gekozen!bestuur?!
De!verhouding!tussen!bestuurlijke!afwegingen!en!een!RAPBproces,!laat!zich!het!best!duiden!
als!het!verschil!tussen!het!‘of’!en!het!‘hoe’.!!
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!
De!eerste!vraag!die!bij!een!RAPBproces!aan!de!orde! is,! luidt!welke! thema’s!voorbehouden!
horen!te!zijn!aan!politieke!besluitvorming.!Het!ligt!voor!de!hand!om!hiertoe!in!ieder!geval!de!
primaire!afwegingen!te!rekenen.!In!de!context!van!ruimtelijke!ordening!betekent!dit!dat!de!
politici!bepalen:!

• of!een!bepaald!gebied!kan!worden!(herB)ontwikkeld!
• welke!functies!geëigend!zijn!

!
Als!de!politici!bepalen!dat!zij!de!afwegingen!niet!als!politiek!relevant!zien,! ligt!het!voor!de!
hand!om!de!omgeving!de!doorslag! te! laten! geven.! In! een!eerdere!pilot! in! de!Vechtstreek!
betrof!het!hier!bijvoorbeeld!specifiek:!
!

• een!zomerdijk!die!wel!of!niet!onderdeel!van!het!tracé!kon!worden,!afhankelijk!van!de!
mening!van!betrokkenen!en!natuurorganisaties.!!

!
Als!er!eenmaal!gekozen!is!voor!een!omgevingsconvenant!is!het!aan!het!bestuur!om!aan!te!
geven!over!welke!thema’s!het!wel!en!niet!kan!gaan:!in!het!proces!bleek!dat!de!aanwezigheid!
van!de!bestuurder!als!waarnemer!van!een!specifieke!sessie!door!de!omgeving!op!prijs!werd!
gesteld! en! bijdroeg! aan! het! draagvlak! voor! het! project.! Als! de! omgeving! op! sommige!
thema’s!geen!eensluidende!signalen!afgeeft!is!het!aan!de!politici!om!knopen!door!te!hakken.!
Tenslotte!is!het!aan!het!bestuur!om!te!oordelen!of!het!eindproduct!in!zijn!totaliteit!aan!haar!
eisen!voldoet,!alvorens!het!te!omarmen!als!basis!voor!de!ontwikkeling.!!
!
Een! RAPBproces! leidt! tot! een! andere! vorm! van! betrokkenheid! en! tot! een! duidelijk!
onderscheid!tussen!onderwerpen!waarover!door!de!bestuurders!hoort!te!worden!besloten!
en!onderwerpen!die!zich!lenen!voor!onderhandeling!en!afstemming!met!de!omgeving.!!
!
! !
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!

3.4!Case!study:!!
!
De!RAP;methode!in!de!praktijk:!onderzoek!en!advies!in!Heeten!
!
!
Het! energiepark! in! Heeten! (gemeente! Raalte)! is! een! initiatief! dat! beoogt! 6! hectare! aan!
zonnepanelen! te! realiseren! in! het! gebied! tussen! de! woonwijk! Veldegge! en! rondweg.! De!
grond!waarop!het!zal!worden!gerealiseerd!wordt!gepacht!van!de!gemeente.!!
!
Het!energiepark! is!een! initiatief!van!het!bedrijf!Escozon.!Het!project! riep!aanvankelijk!veel!
weerstand! op! van! de! agrariërs! die! protesteerden! tegen! de! mogelijke! aanleg.! De! relatie!
tussen!het!project!en!de!omwonenden!van!de! locatie!bleek!problematisch.! In!die!relatie! is!
veel! tijd! en! moeite! geïnvesteerd.! Tijdens! een! werkatelier! dat! door! de! provincie! werd!
gefaciliteerd,!zijn!de!verschillende!varianten!samen!met!de!omgeving!uitgewerkt.!
!
De! lokale! coöperatie! Endona! (energie! door! natuurkracht)! heeft! het! initiatief! van! Escozon!
overgenomen!en!is!het!gezicht!geworden!van!het!proces.!Door!goed!te!communiceren!met!
de!omgeving,!en!het!park!iets!te!verleggen!binnen!de!kavels,!is!de!weerstand!afgenomen!en!
zijn!er!meer!‘uitgesproken!voorstanders’!van!het!project!gekomen.!!
!
Door! de! omgevingsanalyse! volgens! de! RAPBmethode! uit! te! voeren,! ,! volgens! de! RAPB
methode!uit!te!voeren,!ontstond!een!goed!zicht!op!de!belangrijkste!bezwaren!en!wensen!die!
het!project!opliep.!Tertium!hield!tientallen!interviews.!Daardoor!droeg!het!onderzoek!bij!aan!
het! vergroten! van! het! draagvlak! en! kon! Endona! geadviseerd! worden! over! een!
communicatiestrategie!die!aansloot!bij!de!gevoelens!van!de!omgeving.!In!de!communicatie!
hebben!we!veel!nadruk!gelegd!op!het!erkennen!van!belangen!van!alle!betrokkenen.!!
!
Endona!heeft!inmiddels!de!omgevingsvergunning!voor!het!project!aangevraagd.!Als!uitkomst!
van! de! RAPBmethode! is! een! document! met! ‘beloften! onder! voorwaarden’! gemaakt!
(‘pledge’).!Dit!einddocument!is!in!december!2015!aangeboden!aan!het!bestuur!van!Endona!
en!zal!mogelijk!een!rol!gaan!spelen!in!de!afronding!van!het!project.!
!
!
!
!
$

!
! !
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3.5!Verder!lezen!over!RAP!
!
Op! de! website! www.rapmethode.nl! vindt! u! meer! informatie! over! de! RAPBmethode.! Ook!
staan! daar! enkele! voorbeelden! van! de! tools! die! Tertium! gebruikt! in! het! proces,! zoals!
netwerkkaarten,! ‘spinnen’! en! interviewformats.! Tenslotte! staan! op! de! website! een!
voorbeeld!van!een!omgevingscontract.!! !
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4.!Geïnterviewde!personen!
!
In!het!kader!van!dit!rapport!voor!de!provincie!Overijssel!spraken!wij!onder!meer!met!de!
volgende!personen:!
!
Bijeenkomst$bestuursfilosofie$

Harry!Stoffer,!Provincie!Overijssel!
Trijnie!Drint,!Provincie!Overijssel!
Diverse!beleidsmedewerkers!van!de!provincie!Overijssel!
!
Bijeenkomst$gemeenten$

Jaap!Ruiten,!Ommen!en!Harderberg!
Tineke!Bovenkamp,!Ommen!en!Hardenberg!/!!
Robert!Wieren,!Gemeente!Wieren!–!LGO!
Pieter!Luims,!Waterschap!Groot!Salland.!Speerpunt!in!verbinding!met!omgeving.!
Jannie!Bloemert,!juridisch!Steenwijkerland!
Vincent!Breen,!Raalte,!!
Susan!Kappenburg,!juridisch!planoloog!Deventer.!Pilot!voor!gemeente!
Leonie!Verwan,!Dalfsen.!Buitengebied,!windmolens!lokale!cooperaties.!!
Enschede,!centrum!herontwikkeling!oude!ziekenhuis.!Pilot!centrum.!September!toekenning?!
Sander!Weertman,!Almelo.!!
Geo!Rooks,!Provincie,!accounthouder!Deventer!Raalte!Olst!Wije.!
Vincent!Roodijk,!Hellendoorn,!centrum!van!Nijverdaal!
!
Bijeenkomst$belangenverenigingen$

Theo!Duteweerd,!viceBvoorzitter,!NLse!vakbond!varkenshouder.!Voor!landelijke!bureau,!!
Wilco!Versteegen,!regionale!NVV!en!varkenshouder!
Jan!van!de!Endt,!dorpsraad!Kamperzeedijk,!gemeente!Zwarte!Waterland.!!
Robbert!Blijleven,!Landschap!Overijssel,!zorg!voor!behoud!en!ontwikkeling!van!het!
landschap.!!
Willemien!SchoneveldBWoestenenk,!Overijsselse!Vereniging!Kleine!Kernen!
!
Bijeenkomst$bezwaarmakers$

Sake!van!der!Werff,!Stichting!Vroomshoop!Omgeving!een!Mesthoop?!
Douwe!Bouma,!leefbaar!buitengebied!
!
!
!
! !
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Colofon!
!

!
!
Tertium!is!een!bureau!voor!onderzoek,!strategie!en!management!dat!mensen!betrekt!bij!
diverse!veranderingsprocessen!in!hun!leefomgeving.!!
!

AUTEURS!
!
Menno!van!der!Veen!
Michiel!Hulshof!
!

TEKENINGEN!
!
Suus!van!den!Akker!
!

OPDRACHTGEVER!
!
Provincie!Overijssel!
!

PUBLICATIEDATUM!
!
Mei!2016!
!

CONTACTGEGEVENS!
!
Tertium!
tertium@tertium.nl!
Pakhuis!de!Zwijger!
Piet!Heinkade!181BK!
1019!HC!Amsterdam!
!
! !
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