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Voorwoord
Voor u ligt een rapportage over de succesfactoren van verschillende duurzame initiatieven
om het burgerparticipatieproces in stadswijken te verbeteren. Deze rapportage is
geschreven door drie Klimaat & Management studenten aan de Hogeschool Saxion in
Deventer en is in opdracht van Henk de Poot, Nobis Policy Lab, een van de initiatiefnemers
van het Wetropolis consortium uitgevoerd.

Tijdens het schrijven van de rapportage zijn er nieuwe inzichten ontstaan in het
participatieproces en kennis en ervaring opgedaan op het gebied van klimaatadaptatie.
Wij willen de opdrachtgever Henk de Poot en onze begeleider Arne van der Velde
bedanken voor hun inzet en begeleiding van deze StadsLab opdracht. En wij willen Rik
Zeeuwen en Sanne Hulleman bedanken voor het mogen afnemen van een interview en
voor de kennisdeling en beantwoording van al onze vragen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Levi Janssen, Daan Nijenhuis en Irene Hassink
4 december 2020
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Samenvatting
In diverse wijken in Enschede is de gemeente van plan om een stadsbeek te realiseren
om waterbeheer in de wijk te verbeteren. Het project wordt in samenwerking gedaan
met het waterschap, de provincie, de woningcorporaties en de bewoners. Onder de
bewoners heerst momenteel onzekerheid over de duur van het project, wat en waar
alles komt en de communicatie tussen de projectontwikkelaars en de bewoners.
Het doel van ons onderzoek is effectieve manieren vinden om met burgers in contact te
komen en ze succesvol te laten participeren. Dit wordt gedaan door de succesfactoren
te analyseren en uit te werken, een stappenplan creëren en de verschillende duurzame
initiatieven gebruikt tijdens het onderzoek in kaart te brengen. Hiermee kan de
gemeente de factoren en handelingen van succesvolle projecten gebruiken als
hulpmiddel bij toekomstige en huidige projecten zoals bij de wijken Pathmos, Stadsveld
en in een vervolgfase in Twekkerveld.

Beroepsproducten
van het onderzoek
Succesfactoren analyseren en uitwerken
Stappenplan projectmanagement creëren
Duurzame initiatieven in kaart brengen
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Aanleiding
De reden voor de totstandkoming van deze opgave is dat vele gemeenten en andere initiatiefnemers
moeite hebben burgers te bereiken bij duurzame projecten. Een voorbeeld van een project waarbij de
communicatie tussen de partijen een aandachtspunt is, is het stadsbekenproject in de Enschedese wijk
Pathmos, Stadsveld en Twekkelerveld, waar bewoners al een lange tijd in afwachting zijn van het project
en onduidelijkheid bestaat over de communicatie met de projectleiders. Hierop aanvullend hebben
bewoners vaak moeite om de gemeente te bereiken en deze ook te overtuigen van hun ideeën en
voorkeuren. Dit is de reden dat Saxion studenten is gevraagd om ondersteunend onderzoek uit te voeren.
(Gemeente Enschede, 2020)

Probleemstelling
Het probleem van het juist vormgeven van communicatie met burgers bij stadsvernieuwing is dat het
lastig blijkt burgers te bereiken en ze te motiveren om te participeren. Om een project succesvol te laten
verlopen moeten alle partijen nauw betrokken zijn bij het project. En bij een aantal
klimaatadaptatieprojecten is deze betrokkenheid vrijwel niet gerealiseerd. De gevolgen hiervan kunnen
zijn dat het project vastloopt omdat het contact met de betrokkenen, in vele gevallen de bewoners,
onvoldoende is geweest, en er ontevredenheid ontstaat omdat er onvoldoende gemeenschappelijke actie
ondernomen wordt. De probleemstelling luidt daarom hoe burgerparticipatie kan worden georganiseerd
zodat die betrokkenheid bij klimaatadaptatieprojecten wel ontstaat.

Doelstelling
De doelstelling van deze opdracht is om een goed overzicht te brengen van verschillende duurzame
projecten en deze in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de succesfactoren van deze projecten.
Door een initiatievenkaart en een stappenplan te ontwikkelen kan duidelijk worden gezien welke factoren
en handelingen een project een succesvol project maken waardoor een geïnteresseerde de producten
voor toekomstige projecten kan gebruiken.
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Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:
Hoe zorg je ervoor dat bewoners meer actief handelen en meer participeren bij projecten en beleid van
de overheid op het gebied van klimaatadaptatie?
Deelvragen:
Welk soortgelijke projecten over klimaatadaptatie met veel burgerparticipatie waren het meest
succesvol?
Wat waren de belangrijkste succesfactoren bij de projecten?
Wat voor extra bijdrage heeft de burgerparticipatie bij deze projecten opgeleverd?
Wat zorgde er bij deze projecten voor dat er voldoende burgerparticipatie was?

Onderzoeksmethoden
Er zijn verschillende methoden om te onderzoeken wat de succesfactoren waren bij verschillende
duurzame projecten. De volgende methoden zijn door ons gebruikt om de hoofdvraag en deelvragen te
beantwoorden:
Diepte-interview met professionals.
Literatuuronderzoek.
Het grootste deel van het onderzoek is gedaan door primaire en secundair literatuuronderzoek uit te
voeren. Bij alle initiatieven is bijvoorbeeld al onderzocht wat de succesfactoren waren waarna deze zijn
overgenomen en in een schema zijn gezet.

Leeswijzer
De volgende hoofdstukken bestaan voor een groot deel uit de uitgewerkte onderzoeken van de
verschillende duurzame projecten waar gebruik van gemaakt is. Op basis van deze onderzoeken zijn de
succesfactoren verder uitgelicht en wordt er een conclusie en aanbevelingen gegeven.

Analyse projecten
In de volgende hoofdstukken worden verschillende burgerinitiatieven geanalyseerd. Dit gebeurt in drie
verschillende fasen. Als eerste bekijken en beschrijven we welke vorm het project heeft, vervolgens wordt
gekeken welke visies de organisatie heeft en hoe ze deze organiseren. Als laatste komt het uiteindelijke
doel van de organisatie en initiatief aan bod. Al onze geanalyseerde projecten komen uit de Duurzame Top
100 omdat dit bewezen succesvolle projecten zijn.
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Inleiding

Visie

Groene Mient is een door bewoners van

Mensen van verschillende culturen en

Den Haag bedacht initiatief om een

achtergronden delen samen een visie om

ecologische woonwijk te realiseren. De

een groen dorp in een grote stad als Den

bewoners werken samen met

Haag te creëren. Hierbij staat

verschillende architectenbureaus en

samenwerking centraal en een hechte

bouwbedrijven. Het is een grootschalig

community creëren om te zorgen voor

voorbeeld van een burgerinitiatief om

een dorp waarin de bewoners met elkaar

klimaatadaptatie tegen te gaan.

kunnen samenleven, zorgen voor elkaar
en de mensen verantwoord omgaan met

De voornaamste punten zijn:
Sociale diversiteit en ruimte voor
eigenheid
Samenleven in verbondenheid

energie, grondstoffen en voedsel.
(Groene Mient, 2020)

Doel

Ecologisch verantwoord wonen.
Doordat er een vereniging is aangesloten
die dient als Collectief Particulier
Opdrachtgever(CPO) zijn de bewoners
zelf de opdrachtgevers en ontwikkelaars
en kunnen zo werken aan hun eigen
woonproject. Daarnaast ligt het succes
van het project bij de bewoners die op
basis van informatie van adviesbureaus
clustergroepen hebben ontwikkeld met
verschillende taken. Deze clustergroepen
bestonden uit de bouw, buitenruimte,
financiën en juridisch en communicatie.
De bewoners moesten minimaal één
dagdeel per week tijd investeren in het
project en moeten dus actief deelnemen
in de verschillende clustergroepen. Met
het concept van CPO in het achterhoofd
hadden de bewoners daarnaast de
vrijheid om hun eigen woonomgeving
vorm te geven en financiële
investeringen en risico´s uit te werken.
Dus veel vrijheid bij het ontwerpen met
daarnaast professionele hulp van
adviesbureaus heeft er toe geleid dat het
project een succes is geworden. (Groene
Mient, 2020)
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Het dorp zal bestaan uit 33 particuliere
duurzame woningen. Dit ecologisch dorp
wordt gekenmerkt door innovatieve
architectuur, waarbij gebruik wordt
gemaakt van duurzame materialen. Een
gemeenschappelijke groene tuin en
manieren om zelf duurzame energie op
te wekken. (Groene Mient, 2020)

Inleiding

In de wijk Assendorp is een
bewonersinitiatief ontstaan om de huizen
te isoleren, energie te besparen, de wijk
groener te maken en mobiliteit te
verduurzamen.
Er zijn al verschillende projecten
ontstaan. Onder andere een project dat
ervoor zorgt dat mensen voor een
scherpe prijs inclusief aanleggen een
groen dak kunnen laten installeren. Dit

Zo krijgen bewoners echt een inkijkje in
wat ze voor een investering in hun
woning of omgeving te verduurzamen,
terugkrijgen. Daarnaast zijn acties van de
gemeente en subsidie ook een belangrijke
factor bij het overhalen van bewoners om
te verduurzamen. (50 Tinten Groen
Assendorp, 2020)

Visie

project is inmiddels al een groot succes
onder de bewoners en er komen steeds
meer mensen bij. Ook een goed initiatief
is een deelauto in de buurt. Een deelauto
maakt ruimte voor groen, en is dus beter
voor de biodiversiteit. Ook zijn de kosten
lager dan een eigen auto. De vraag is
alleen vaak of er op momenten dat de
auto nodig is, er nog wel een beschikbaar
is. In de praktijk blijkt het dat dit bijna
nooit een probleem is en dat dit
probleem grotendeels wordt opgelost
door het plaatsen van meerdere deelauto

De visie van 50 Tinten Groen is om zo
veel mogelijk bewoners te laten
profiteren en mee te laten doen aan het
initiatief zodat dit een zo groot mogelijk
succes wordt. Hoewel het werkveld is
gelimiteerd tot Assendorp wil het project
zelf graag zijn invloeden tot daarbuiten
krijgen. (50 Tinten Groen Assendorp,
2020)

Doel

´s in de buurt. Bewoners worden ook
gestimuleerd door voordelige acties, die
als het goed is ervoor zorgen dat
bewoners ook na de actie gebruik blijven

Het doel van 50 tinten groen is niet
alleen de wijk Assendorp zo

maken van de deelauto.

klimaatvriendelijk mogelijk te maken,

Dit zijn verschillende projecten die door

Ook probeert dit project mensen

Groen Assendorp zijn opgezet. De meeste
met veel succes. De voornaamste reden
dat deze projecten een succes zijn is dat
bij de projecten bewoners echt betrokken
worden door middel van excursies naar
al bestaande projecten en
instructiefilmpjes met uitleg hoe
bijvoorbeeld gemakkelijk een groen dak
aangelegd kan worden.
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maar ook als voorbeeldfunctie dienen.
oplossingen aan te reiken in de vorm van
verschillende kleine projecten die ze zelf
kunnen ondernemen. (50 Tinten Groen
Assendorp, 2020)

Inleiding

The Happy Activist is een organisatie die
de klimaatverandering promoot door
middel van filmpjes op de website,
sociale media en tips over hoe je zelf
kunt helpen. Vrijwilligers kunnen zich
hiervoor inschrijven op de website en er
is de mogelijkheid om geld te doneren.
(The Happy Activist, 2020)

Visie
De visie van The Happy Activist is er een
om mensen bewust te maken van het
klimaatprobleem door middel van het
internet, waardoor er door
gedragsverandering er langzaam maar
zeker ook een verandering in het klimaat
komt. (The Happy Activist, 2020)

Doel

Het doel van The Happy Activist is om
mensen te laten nadenken over het
klimaat, er advies over te geven en
mensen te activeren om verantwoordelijk
met keuzes om te gaan. Met als uitkomst
het gedrag op het gebied van leven te
veranderen naar een klimaatbewuste
manier. (The Happy Activist, 2020)
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Inleiding
Het Hof van Cartesius is een circulair hof
in Utrecht die is vernoemd naar de
wiskundige Descartes. Het biedt een
werkplek aan verschillende ondernemers.
Over het algemeen zijn dit creatieve
ondernemingen en zijn deze
ondernemingen gecentreerd rondom een
hof. Op dit moment biedt het hof plaats
aan 40 verschillende ondernemingen. Op
dit moment zijn er verbouwingen gaande
om het hof uit te breiden naar het
vijfvoudige van ongeveer 500 vierkante
meter naar 2600 vierkante meter. Dit is
mogelijk door het grote succes van dit

Visie
Het Hof van Cartesius wil circulair
bouwen en ook zo duurzaam mogelijk.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een
groot aantal partners. De materialen
komen bijvoorbeeld van Buurman
Utrecht en Gebruikte Bouwmaterialen.
Ook wordt er samengewerkt met
Hogeschool van Utrecht, Utrecht
Sustainability Instituut en Erfgoed
Werkspoor Utrecht aan een creatief
circulair Werkspoorkwartier. (Hof van
Cartesius, 2020)

Doel

project. (Hof van Cartesius, 2020)
Het doel van het Hof van Cartesius is om
een circulaire groene werkplek te maken
voor kleine creatieve ondernemers onder
elkaar. Hoewel dit doel al behaald is wil
het hof graag verder uitbreiden zodat er
meer ondernemers komen en dit concept
verder kan worden uitgebreid in andere
plaatsen in Nederland. (Hof van
Cartesius, 2020)
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Inleiding

Visie

Het Schoonschip ligt in

De visie van het Schoonschip

Amsterdam en is een initiatief

is een duurzame en drijvende

van Marjan de Blok en

wijk waarin mensen op een

Er komt een gescheiden

Thomas Sykore. Dit project

harmonieuze manier met

stroom voor de afvoer van

vindt plaats in Buikerslotham

elkaar en de natuur kunnen

grijs water (uit vaatwasser,

wat een industriële wijk is in

samenleven. Om dit te kunnen

wasmachine) en zwart

Amsterdam. Veel industriële

bereiken heeft ´t Schoonschip

water (uit toilet). In een

wijken worden gerenoveerd of

strenge eisen gesteld aan een

pilot in samenwerking met

geherstructureerd wat dus

woonschip.

Waternet wordt het zwarte

hand in hand gaat met dit

De waterwoningen zijn zeer

water op termijn afgevoerd

project. Het project is

goed geïsoleerd (EPC =

naar een bioraffinaderij,

begonnen in 2008 toen

maximaal 0) en worden

om het te vergisten en om

programmamaker Marjan de

niet aangesloten op het

te zetten in energie.

Blok, Pauline Westendorp

aardgasnet.

Alle woningen krijgen een

interviewde over haar

Voor de verwarming

groen dak dat minimaal 1/3

woonboot. Door het interview

zorgen warmtepompen die

van het dakoppervlak moet

raakte Marjan geïnspireerd en

warmte aan het water van

beslaan. Dit zijn de

samen met Thomas Sykore

het kanaal onttrekken en er

officiële voorwaarden. En

richtte ze t ´Schoonschip op.

wordt zoveel mogelijk

omdat dit de eerste

Op dit moment zijn er 105

gebruik gemaakt van

drijvende wijk is, wordt er

bewoners verdeeld over 45

passieve zonnewarmte.

veel data uitgewisseld met

gezinnen die in deze

Het kraanwater wordt

verschillende kenniscentra

bijzondere wijk wonen.

verwarmd met behulp van

om zo meer te weten te

(Schoonschip – Amsterdam,

zonneboilers en

komen over het wonen op

2020)

warmtepompen; alle

water.

douches zijn voorzien van
een installatie om warmte
terug te winnen (WTW).

Doel

Elektriciteit wordt
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opgewekt met

Het doel van schoonschip is al

fotovoltaïsche

bereikt. Er ligt een

zonnepanelen. Elke woning

schitterende duurzame

heeft een grote accu waarin

drijvende wijk in Amsterdam.

tijdelijke overschotten

En door de enorme animo zijn

kunnen worden opgeslagen.

er stemmen opgegaan om het

Alle woningen zijn

project uit te breiden. Op de

aangesloten op een

site wordt aangegeven dat er

gezamenlijk smartgrid. Dit

op andere plekken wordt

grid stelt ze in staat

gekeken naar de

elektriciteit onderling slim

beschikbaarheid om het

uit te wisselen.

project te verspreiden.

(Schoonschip –

(Schoonschip – Amsterdam,

Amsterdam, 2020)

2020)

Inleiding
Stad Aardgasvrij begon als een
eilandelijk onderzoek in 2017 waarbij
werd onderzocht welke kern van het
eiland het best geschikt was om als
eerst aardgas vrij te maken.
Uiteindelijk werd hier Stad aan ‘t
Haringvliet als geschikte plek voor
gekozen. De voornaamste reden
waren de bewoners die erg
enthousiast waren hun stad
aardgasvrij te laten maken.
De organisatie bestaat uit de
bewoners van ´t Haringvliet. En
hoewel veel mensen positief

Visie
Zoals de titel van het project
suggereert wil dit project Stad aan ‘t
Haringvliet aardgasvrij maken. Dit
wordt gedaan door middel van
waterstof en verwarmingsmethoden
zoals restwarmte en aquathermie. Over
het algemeen is dit een lastig project
maar het kan op veel steun rekenen
vanuit de overheid. De overheid wil
zelf ook langzaam maar zeker van het
aardgas af en als er al ervaring mee is
kan dit erg voordelig zijn voor de rest
van het land. (Stad Aardgasvrij, 2020)

aankijken tegen het plan zal het voor
anderen lastiger zijn om zich aan te
passen. Maar omdat de organisatie uit
bewoners bestaat, kunnen ze beter
aanvoelen hoever de acceptatie en de
progressie van het project is. In 2018
werd er een plan door de dorpsraad
en gemeente opgezet om beter met
bewoners in contact te kunnen staan
en hun suggesties te horen. Hiernaast
werd er een sollicitatie gestart voor
een onafhankelijke projectleider.
Uiteindelijk werd Jonathan Reitsma
hiervoor geselecteerd. De positie die
Jonathan bekleedt is een mooi
voorbeeld hoe de gemeente het
initiatief ondersteunt. Jonathan is
namelijk in dienst van Stad
Aardgasvrij maar wordt betaald door
de gemeente.(Stad Aardgasvrij, 2020)
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Doel
Stad aan ‘t Haringvliet heeft de
bedoeling om volledig aardgasvrij te
worden zodat dit als een voorbeeld kan
worden gezien voor de latere afsluiting
van aardgas van andere steden en
dorpen. (Stad Aardgasvrij, 2020)

Inleiding
Klimaatgesprekken is een initiatief dat
door burgers in het leven is geroepen om
de belangstelling van het publiek te
wekken voor klimaatverandering en hier
de impact ook van te onderschrijven en

Doel

Het doel van Klimaatgesprekken is
om de mensen bewustere keuzes te
laten maken over het klimaat of in
hun eigen woorden: “Wij maken

te benadrukken. Dit wordt gedaan door

klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe

middel van workshops. Er zijn zes

normaal!” (Klimaatgesprekken, 2020)

verschillende workshops voor bewoners
en vier voor bedrijven en gemeenten. Op
dit moment heeft Klimaatgesprekken 200
coaches in 70 verschillende gemeenten
wat bijna 20 procent van het totaal aantal
gemeenten in Nederland is. De methode
die Klimaatgesprekken gebruikt heet
Carbon Conversations. Waarbij
gesproken wordt over de koolstofdioxide
uitstoot en het reduceren van de uitstoot.
(Klimaatgesprekken, 2020)

Visie
De visie van Klimaatgesprekken is om
mensen de klimaatverandering te laten
begrijpen en hier zelf iets aan te doen.
Zoals eerder gezegd gebeurt dit door
middel van workshops, volgens
Klimaatgesprekken zelf neemt 71% van de
mensen die de workshop hebben gevolgd
klimaatvriendelijkere keuzes. In deze
workshops worden niet alleen dingen
aangereikt maar wordt er ook ingegaan
op de psychologie van de mensen. Dit is
omdat Klimaatgesprekken gelooft dat de
klimaatverandering voor een groot
gedeelte met menselijk gedrag te maken
heeft. (Klimaatgesprekken, 2020)
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Inleiding

Visie

Land van Ons is een initiatief

De v i s i e v a n L a n d v a n On s

te participeren.

van Jaap Benschop en Frank

is gebaseerd op een beeld

A l s e e r s t e k u n n e n me n s e n

Remerie. Jaap Benschop was

van ongeveer 60 jaar

z i c h i n s c h r i j v e n . Di t k o s t

eerst in dienst bij de

g e l e d e n . I n d e z e t i j d wa r e n

t wi n t i g e u r o v o o r t we e j a a r

Rijkswaterstaat en Frank

er veel zelfstandige kleine

ma a r j e k u n t j e e e r d e r

Remerie had een eigen

boeren die veel

uitschrijven. Voor de rest

onderneming. Samen hebben

verschillende producten

wo r d t e r v a n j e g e v r a a g d

ze uiteindelijk besloten om

v e r b o u wd e n . Di t i s d o o r d e

o m t wi n t i g e u r o j a a r l i j k s

Land van Ons op te zetten.

industriële revolutie erg

opzij te leggen om grond te

Het project begon officieel

v e r a n d e r d e n h e t we r d

k o p e n . E e n t we e d e ma n i e r

rond half november 2019 en

goedkoper om een product

i s o m a c t i e v e r me e t e d o e n

kende van het begin al een

t e v e r b o u we n z o d a t e r

me t d e o r g a n i s a t i e d o o r

sterke groei. Na een maand

me e r wi n s t k o n wo r d e n

b i j v o o r b e e l d me e r g e l d t e

hadden al 700 deelnemers

g e ma a k t . Do o r d i t mo d e l i s

doneren of actief in

zich bij het project aangemeld

er veel biodiversiteit

b e s l u i t e n d e e l t e n e me n .

en een jaar later participeren

v e r l o r e n g e r a a k t . He t d o e l

Als laatste kunnen

er 8700 vrijwilligers in het

v a n L a n d v a n On s i s o m d i t

v r i j wi l l i g e r s h e t l a n d

project. Op dit moment zijn

niet door kleine boeren te

b e we r k e n . Hi e r v o o r

er vier verschillende percelen

l a t e n s t i mu l e r e n ma a r d o o r

wo r d e n d e z e v r i j wi l l i g e r s

gekocht door Land van Ons.

het heft in eigen handen te

vergoed. Als je lid bent van

Het eerste perceel van acht

n e me n . Di t wo r d t g e d a a n

L a n d v a n On s i s h e t o o k

hectare ligt in Hooghalen

d o o r l a n d b o u wg r o n d o p t e

mo g e l i j k p r o d u c t e n t e

Drenthe. Op dit land wordt

kopen en deze zo te

krijgen zoals de

voornamelijk boekweit

b e b o u we n d a t e r e e n

b o e k we i t o o g s t . De z e we r d

geoogst door bestuiving van

natuurlijke kringloop

n a me l i j k o n d e r d e l e d e n

insecten. Een tweede perceel

ontstaat. Een goed

v e r d e e l d . ( L a n d v a n On s ,

ligt in Lettele bij Deventer.

voorbeeld hiervoor zou

2020)

Dit perceel bestaat uit vier

p e r c e e l 1 z i j n . Hi e r wo r d t

hectare aan weidelandschap.

b o e k we i t v e r b o u wd e n d i t

Net zoals het tweede perceel

wo r d t b e s t o v e n d o o r

bestaat het derde ook uit

i n s e c t e n . He t u i t e i n d e l i j k e

weidelandschap. Dit perceel is

d o e l v a n L a n d v a n On s i s

He t d o e l v a n L a n d v a n On s

vele malen groter dan het

om 300.000 hectare land

i s o m me n s e n d i c h t e r b i j

tweede perceel, maar liefst 21

te veranderen in een

de natuur te brengen en

hectare. Het ligt in Oud Ade

biologische kringloop door

biodiversiteit terug te

bij Leiden. Het laatste perceel

mi d d e l v a n b i o l o g i s c h e

b r e n g e n i n d e Ne d e r l a n d s e

landbouw en beheer van

l a n d b o u w. V o o r a l d i t

natuurgebieden.

laatste is het grootste doel

Er zijn verschillende
ma n i e r e n o m i n d i t p r o j e c t

is een gebied waar veel wilde
vogels komen en waar een
deel van het jaar kleine
Dexter koeien grazen om het
gebied in een natuurlijk
evenwicht te houden. Dit hele
plan is ook opgenomen in
Natuurnetwerk Nederland.
(Land van ons, 2020)
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Doel

v a n L a n d v a n On s . E r i s
een plan opgezet om
300.000 hectare
l a n d b o u wg r o n d o p t e
k o p e n e n t e b e we r k e n o p
een biologische en
c i r c u l a i r e ma n i e r . ( L a n d
v a n On s , 2 0 2 0 )

Inleiding

Visie
De visie van Herenboeren is zoals eerder

Dit initiatief is bedacht door Frits Bevort

gezegd, om de consument zo dicht

die indertijd een vertegenwoordiger van

mogelijk bij de boer te brengen. Maar

Margraff stichting was. Hoewel het

ook om dit voedsel duurzaam te

initiatief in 2014 begon, was de eerste

verbouwen wat natuurlijk bevorderlijk is

herenboerderij pas in 2016 een feit.

voor de natuur. Ook worden de

Sindsdien groeit dit initiatief erg hard.

boerderijen van Herenboeren bestuurd in

Op dit moment zijn er acht verschillende

samenwerking met de vrijwilligers maar

herenboerderijen, 21 geïnteresseerden en

ook verschillende andere partijen die

19 verschillende initiatieven. Dit laat

hun bij het werk helpen en ook advies

duidelijk de impact van herenboeren

geven over regel en wetgeving. De

zien op een grote schaal. Herenboeren

participatie bij Herenboeren is een van

wil de vrijwilligers zo dicht mogelijk bij

de meest veelzijdige van alle projecten

de boer laten komen door vrijwilligers te

die we hier hebben vergeleken. Mensen

koppelen aan boeren in de buurt. Dit zijn

kunnen zich aanmelden als boer of als

vrijwel alleen kleine boeren die

vrijwilliger. Dit kost eenmalig 2000 euro.

verschillende producten verbouwen van

Hierna leggen de vrijwilligers wekelijks

groente tot vlees. (Herenboeren, 2020)

geld bijeen om de boerderij draaiende te
houden en te sparen voor nieuwe
projecten. Hoewel dit per herenboerderij
verschilt, is het gemiddelde tien euro per
persoon per week. In ruil hiervoor
krijgen leden producten en
medezeggenschap, ook kunnen ze (als de
vrijwilligers het willen) helpen met het
land te bewerken. (Herenboeren, 2020)

Doel
Het doel van Herenboeren is om de
boeren en de consumenten bij elkaar te
brengen door middel van een mutuele
samenwerking tussen boer en consument.
Ook wil dit project de kleine boeren
behouden zodat ze niet worden
overgenomen door de grote bedrijven.
(Herenboeren, 2020)
Koning Willem-Alexander op bezoek bij Herenboeren Boxtel
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Stappenplan
Om duidelijk te maken aan gemeenten en andere projectleiders wat ze volgens ons het beste
kunnen doen om een project tot een goed einde te brengen, hebben we een stappenplan ontwikkeld.
Dit stappenplan is gebaseerd op de verschillende projecten die gemeenten al hebben uitgevoerd
of van plan zijn om uit te voeren en hiervoor gelden dan ook verschillende routes.

Stap 1: Er wordt bepaald wat voor project het is

Bij deze stap wordt het project in eerste concept bepaald. Hiermee bedoelen we dat het project in een ruwe
schets wordt neergezet en ook het type. Dit kunnen burgerinitiatieven zijn, initiatieven van de gemeente,
onderhoud of een verplichting van de overheid of provincie. Dit bepaalt ook meteen welke route het plan neemt
in stap 4.
Stap 2: Initiatiefase

In deze fase wordt het project gepresenteerd of verder doordacht door de gemeente. In deze fase wordt
besloten of het project uitvoerbaar is en dit ook een positief effect heeft op de leefomgeving.
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Stap 3: Procedurele stappen

In deze stap wordt nagegaan wat de belangrijke elementen zijn van het project. Dit is een analyse
stap. In deze fase wordt er vooral gekeken wat er allemaal moet worden gedaan om het project
succesvol te laten verlopen. Dit gaat dus nog niet om het betrekken van andere stakeholders
maar nog puur om de procedures om het project goed te laten verlopen, zoals bijvoorbeeld het
uitvoeren van noodzakelijke analyses.
Stap 4(1) Soort project: Riolering vervangen

We hebben voor de eerste variant van klimaatadaptatieprojecten, de noodzakelijke
onderhoudsprojecten, de casus van riolering vervangen als voorbeeld genomen omdat de rol
van de burgers hier een belangrijke rol in speelt. Dit project wordt door de gemeente zelf
uitgevoerd, maar het heeft grote gevolgen voor de bewoners die te maken krijgen met
werkzaamheden. Daarom is de communicatie tussen de gemeente en burgers belangrijk. Door
de werkzaamheden kan het voorkomen dat bewoners bijvoorbeeld moeilijker bij hun huis
kunnen komen omdat de straat eruit ligt. Dat zijn zaken die goed vooraf moeten worden
gecommuniceerd.
Stap 4(2) Soort project: Stadsbeek Pathmos

Bij projecten vergelijkbaar met het project van stadsbeken in Enschedese wijken is het belangrijk
dat de inwoners veel van het proces weten en op de hoogte zijn van de activiteiten die lopen.
Bij deze projecten kunnen de inwoners zelf niet in alle fasen participeren omdat bepaalde
uitvoerende werkzaamheden moeten worden overgelaten aan de gemeente. Het is daarom dus
bij deze projecten van belang dat de inwoners in de periodes waarin ze geen inhoudelijke
inbreng hebben toch geïnformeerd blijven zonder zelf actief te hoeven te participeren.
Stap 4(3) Soort project: Regenwater afkoppelen

Bij projecten zoals regenwater afkoppelen, die een vrijwillig karakter hebben, is van belang dat
wordt gespecificeerd wat de plannen en spelregels voor het project zullen zijn. Ook wordt hierin
onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor dit project. Als voorbeeld van dit
type project kan worden genoemd het afkoppelen van regenwater in Deventer.
Stap 5: Actoren betrekken

In deze stap is het belangrijk om alle actoren te betrekken zoals experts, ondernemers en
bewoners.
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Stap 6(1): Informatie avond

Burgers worden ruim van te voren geïnformeerd over een informatie avond. Tijdens deze
informatie avond krijgen ze uitleg over het project en hebben ze de kans om vragen te stellen. Als
ze na deze informatie avond nog met vragen zitten of vragen komen later nog naar voren, hebben
de burgers een email adres, post adres, bezoekadres of telefoonnummer gekregen waar ze de
aanvullende vragen kunnen stellen.
Stap 6 (2): Informatie avond

Bij de eerste informatieavond in het tweede type project is het primaire doel het informeren van
de inwoners (of andere betrokkenen) van de plannen. Deze eerste fase is nog niet bedoeld om de
inwoners aan te zetten tot actie of tot het participeren maar puur om informatie over het project
door te geven. De fasen waarin burgers wel hun inbreng in het project kunnen geven, kunnen
tijdens deze informatieavond ook al worden aangekondigd.
Stap 6 (3): Contact zoeken met de bewoners

Voor de vrijwillige projecten van het derde type kan de informatieavond dienen om bewoners te
informeren over de mogelijkheden van het project en welke keuzes burgers hebben om actief te
participeren.
Stap 7(2): Bewoners feedback

Bij deze stap geven de bewoners feedback over de vorderingen van het project en de
begeleidende informatievoorziening. Hier kunnen burgers aangeven wat goed gaat bij het
project tot dan toe en waar ze minder tevreden over zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over te weinig
communiceren van de plannen van het project aan de inwoners.
Stap 7(3): Vrijwilligers zoeken en geïnteresseerden experts betrekken

In deze fase wordt er gevraagd of bewoners willen meedoen, aan de hand van het project
kunnen dit vrijwilligers zijn die expertise hebben, mensen die de veranderingen al individueel
hebben gedaan of enthousiastelingen die anderen willen overhalen om hetzelfde te doen. Dit
wordt bijvoorbeeld ook gedaan in Deventer met het regenwater afkoppelingsproject.
Stap 8: Project uitvoeringsfase

Als alle stappen goed zijn uitgevoerd en succesvol zijn verlopen kunnen de projecten uitgevoerd
worden. De uitvoeringsfase is de praktische fase, wat inhoudt dat bijvoorbeeld de stadbeek
wordt gerealiseerd, de riolering wordt aangelegd of de vrijwilligers kunnen worden ingezet.
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Succesfactoren
Een tabel met de projecten en de factoren van de projecten die het
tot een succes hebben gemaakt.

Activiteiten en processen die van essentieel belang zijn worden ook wel succesfactoren genoemd.
Succesfactoren zijn van essentieel belang om te zorgen dat een project als geheel slaagt.
Maar succesfactoren kunnen ook verklarend zijn bij deelfasen zoals bij het opzetten van duurzame
initiatieven of het laten slagen daarvan. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke soorten
succesfactoren er zijn en waarom ze zo succesvol zijn. Hierbij wordt gekeken naar verschillende
duurzame initiatieven van verschillende gemeentes.
Elk initiatief verschilt van de ander, maar de succesfactoren zijn bij sommige projecten hetzelfde. In
de volgende delen van dit hoofdstuk wordt beschreven wat de verschillende succesfactoren
inhouden en waarom ze een succes waren.
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Vrijwillige deelname
Bewoners verschillen in de bereidheid om deel te nemen aan duurzame projecten. Niet iedereen ziet er
hetzelfde belang in. Bij een project zoals Land van Ons bijvoorbeeld, hierbij kan er een stuk land gekocht
worden waar planten en dieren kunnen gedijen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. (Land van
ons, 2020). Op een initiatief als dit zullen alleen bewoners af komen met een liefde voor de natuur en die
de biodiversiteit in het gebied zien willen groeien. Als er geen sprake is van vrijwillige deelname zullen
bewoners die geen interesse hebben het project belemmeren door niet actief deel te nemen. Ook zorgt
vrijwillige deelname voor een groep met mensen met dezelfde passie waardoor ze ook samen kennis en
ervaring kunnen delen.

Transparant bestuur
Met transparant bestuur wordt een bestuur bedoeld waarbij bekend is wie erin zitten en hoe je ermee in
contact kunt komen. In veel gevallen is het namelijk zo dat mensen niet weten wie er in het bestuur zit en
stuurt het bestuur adviseurs naar bewoners om contact te leggen. Bewoners willen vaak liever weten wie
er achter een project zitten en betrokken zijn om een beter beeld te krijgen van het project en vertrouwen
op te bouwen. Dit betekent niet dat het bestuur alle taken op zich moet nemen. Maar zichtbare
betrokkenheid van het bestuur wordt als één van de succesfactoren van duurzame projecten gezien.

Collectief
Het belang van collectieve participatie is dat er kennis en vaardigheden met elkaar gedeeld kunnen
worden, wat vaak leidt tot een betere uitvoering van het project. Zo wordt er bij Hof van Cartesius gebruik
gemaakt van collectieve participatie. Hierbij hebben de hofleden verschillende taken gericht op het
gebied van hun expertise zoals ontwerper of logistiek makelaar. De leden zijn zo echt betrokken bij het
maken van hun project doordat ze doen wat ze leuk vinden en kunnen. En als er hulp nodig is, is er altijd
wel iemand te vinden die kan helpen. (Hof van Cartesius, 2020). Een groot voordeel van collectief
participeren is dus dat mensen gemotiveerd zijn doordat ze in het geval van Hof van Cartesius, kunnen
doen waar ze het beste in zijn en taken efficiënter uitgevoerd kunnen worden doordat er (bijna) geen hulp
van buitenaf nodig is. Daarnaast is het vaak het geval bij collectieve participatie dat de regie door de
bewoners uitgevoerd wordt en niet door een instantie zoals gemeente of een bedrijf.
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Professionele hulp
Betrokkenheid van experts door architecten- en adviesbureaus is bij een project vaak cruciaal voor het
succes ervan. Bij projecten waar bewoners een duurzame investering aan hun woning willen doen willen
bewoners vaak eerst weten waar ze aan beginnen. Door middel van excursies naar al bestaande projecten
en instructiefilmpjes geeft het de bewoners vertrouwen in het project en kan er worden gedemonstreerd
hoe er te werk wordt gegaan waardoor ze eerder geneigd zijn om te investeren in bijvoorbeeld een groen
dak of zonnepanelen.

Marketing en beloningen
Er zijn verschillende manieren om te communiceren met de doelgroep van het project. Een goede
marketingstrategie is van belang om te ervoor te zorgen dat bewoners geïnteresseerd raken in het
initiatief. Het is van belang van te voren te zorgen dat het duidelijk is voor welke doelgroep het initiatief is
opgezet omdat niet alle onderwerpen voor iedereen even relevant zijn. Uit onderzoek aan de hand van een
interview¹ geven mensen aan een persoonlijk gesprek met een adviseur van de gemeente de beste en
meest persoonlijke manier te vinden van communiceren met de gemeente. Een persoonlijk gesprek gaat
vaak meer in op details en zorgt voor meer informatie over de belangen van de bewoners. De belangen
van bewoners verschillen. Maar op het financiële belang, wat kost het en wat levert een duurzame
investering op, zitten mensen vaak op hetzelfde niveau. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met
verschillende budgetten kunnen participeren aan een initiatief, kan de gemeente of bedrijven de
bewoners overhalen door beloningen uit te delen zoals kortingen of subsidies op het actief deelnemen
aan zo´n initiatief. Vaak haalt dit mensen over de streep om toch eerder voor een duurzame investering aan
hun woning of omgeving te kiezen. Zo worden er bij een zonnepanelenactie bij 50 tinten groen Assendorp
zonnebloemzaadjes uitgedeeld, en wie aan het eind van de actie de grootste zonnebloem heeft, wint een
gratis zonnepaneel. Een klein voorbeeld van een manier om mensen toch iets extra´s te geven en hopelijk
over te halen om een investering te doen.
¹ Een interview met bewoners uit Zwolle voor het vak onderzoeksvaardigheden, sterk gerelateerd aan het onderwerp

(burgerparticipatie en klimaatadaptatie)
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Conclusie
Voor ons onderzoek is er gekeken wat ervoor zorgt dat burgerparticipatie succesvol
verloopt. Dit is onderzocht door te kijken naar projecten die succesvol zijn verlopen
waar ook veel burgerparticipatie bij aan pas kwam. Daarvoor is gekeken naar
verschillende succesfactoren bij deze projecten. De belangrijkste succesfactoren die
naar voren kwamen waren: vrijwillige deelname, transparant bestuur, collectief,
professionele hulp en marketing en beloningen. Dit houdt in dat het voor toekomstige
projecten die zich willen bezighouden met burgerparticipatie nuttig zal zijn om zich
vooral te richten op deze succesfactoren. Het is dus voordelig voor de burgerparticipatie
als de burgers op een vrijwillige wijze deelnemen en niet gedwongen worden. Ook is
het handig als het bestuur bekend is bij de burgers. Verder is het voor alle partijen goed
als er veel samenwerking is. En daarnaast is het verstandig om professionele hulp te
betrekken bij de projecten zodat de burgers iemand hebben om naar toe te stappen als
ze professioneel advies nodig hebben. Als laatste is veel belang bij een goede
marketingstrategie om de juiste doelgroep voor een project aan te trekken met een
beloning voor de participatie bij deelname.
Concluderend, projecten die willen zorgen voor een succesvolle burgerparticipatie
moeten rekening houden met de succesfactoren: vrijwillige deelname, transparant
bestuur, collectief, professionele hulp en marketing en beloningen.

"The key to succes"
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Aanbevelingen
Voor dit project is er gekeken naar verschillende projecten die met succes gebruik
hebben gemaakt van burgerparticipatie. Doordat deze zijn geanalyseerd zijn er
bepaalde succesfactoren naar voren gekomen die hiervoor zijn benoemd. Naar
aanleiding van deze succesfactoren worden hier nog enkele aanbevelingen genoemd
die ondersteuning kunnen bieden bij toekomstige projecten waar burgerparticipatie
wenselijk is.
Als eerste aanbeveling voor een geslaagde burgerparticipatie is zorgen voor een
vrijwillige deelname. Dit is natuurlijk niet bij elk project een mogelijke optie maar dit
zorgt wel voor een meer enthousiaste deelname. Als de burgers zelf ervoor kiezen om te
participeren, zullen ze er meer passie voor hebben en zich er ook gemakkelijker voor
inzetten. Als de burgers erg enthousiast zijn zullen ze het project ook eerder delen met
andere waardoor de burgerparticipatie ook weer wordt vergroot. Als er wordt gekeken
naar de succesfactoren komt vrijwillige deelname ook vaak naar voren waaruit blijkt dat
dit een punt is die bij veel projecten zorgt voor een succesvolle burgerparticipatie en
daarom ook een belangrijke aanbeveling voor toekomstige projecten.
Een tweede aanbeveling is het zorgen voor een beloning als er wordt deelgenomen aan
een project. Dit kan zijn in de vorm van een financiële compensatie, zoals het zorgen
voor een subsidie of het goedkoper uit zijn bij het kopen van een product door
betrokken te zijn bij een project zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij het project van de
herenboeren. Ook kan deze beloning zijn in de vorm van voldoening, het puur een goed
gevoel krijgen omdat je het gevoel hebt dat je iets doet wat goed is voor de wereld. In
de geanalyseerde projecten komt de beloning vooral terug in financiële vorm, in
subsidies. Dit zorgt voor een goede motivatie van de belanghebbende en is daarom één
van onze aanbevelingen voor een succesvolle burgerparticipatie.

RAPPORTAGE / PAGINA 24

Een derde aanbeveling is het zorgen voor toegankelijkheid van de projecten. Het zal erg
helpen als het project gemakkelijk te vinden is en als het laagdrempelig is om te
participeren. Hoe meer moeite het kost om mee te doen aan een project, hoe minder de
burgers het de moeite waard zullen vinden om mee te helpen. Wat hier aan vast zit is dat
het ook helpt als er veel openheid is over het project. Bij de geanalyseerde projecten
kwam een transparant bestuur vaak naar boven als een succesfactor. Dit toont dus aan dat
het voor veel burgers belangrijk is dat er duidelijkheid is over wie er in het bestuur zit. Dit
wekt vertrouwen bij de burgers en zal ervoor zorgen dat ze eerder geïnteresseerd zijn om
te helpen.
Als laatste aanbeveling is het gebruik van professionele hulp. Het betrekken van deze
professionele hulp is vaak doorslaggevend voor het succes van het project. Deze kunnen
zorgen dat de burgers voldoende en juiste informatie krijgen over het project en ze
kunnen ook ervoor zorgen dat burgers met elkaar in contact komen. Dit is ook belangrijk
voor het laten slagen van de burgerparticipatie aangezien collectieve participatie zorgt
voor een betere uitvoering van een project.
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Interviewvragen
Vragen gesteld tijdens het interview met
Rik Zeeuwen en Sanne Hulleman
Wat houdt uw beroep precies in en welke opleiding heeft u
hiervoor gedaan?
Bent u na de studie gelijk bij dit beroep terechtgekomen of
zijn er nog andere beroepen vooraf gegaan?
Wat is het project waar u het meest trots op bent?
Wat is een project wat beter had kunnen gaan?
Wat vond u van de stadsbeekprojecten in Enschede?
Heeft u nog andere klimaatadaptatieprojecten op dit
moment?
Wat is het verschil met de stadsbeek projecten in Enschede?
Wat zal er verbeterd worden in de wijken waar uw
klimaatadaptatieprojecten spelen?
Hoe zijn de burgers betrokken bij dit project?
Hoe zou u de burgers er meer bij betrekken maar ook meer
zou activeren?
Waar zou de gemeente meer moeten ingrijpen of juist
minder bij dit project?
Heeft u voor dit project nog voorbeelden genomen?
Heeft u nog lering getrokken uit een van uw vorige
projecten?
Zou u zeggen dat dit project een goed voorbeeld is van een
burgerparticipatie project?
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