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Aanleiding evaluatie 
De gemeente is 1 januari 2018 gefuseerd uit 3 gemeenten (het Bildt, 

Menameradiel, Franekeradeel en 4 dorpen van Littenseradiel). Het oude 

gemeentehuis van Franeker is grondig verbouwd. Ongeveer 300 medewerkers 

werken nu in dit gebouw. De tuin/het park moest nog worden aangelegd. 

In 2018 is voor het ontwerpproces een klankbordgroep ingericht. Die 

groep heeft de besluitvorming voorbereid voor de herinrichting van de 

tuin en het raadsbesluit is genomen.  

Ter afronding van deze fase, als dank aan de deelnemers van de 

werkgroep en ter lering om bij bewonersparticipatie als gemeente het 

juiste proces te doorlopen, wil de gemeente Waadhoeke dit proces 

evalueren. Het doel is te leren van de opgedane ervaringen, waarmee de 

gemeente haar participatieaanpak verder wil ontwikkelen.  

 

Lerend evalueren: 10 aanbevelingen 
Deze verhalende evaluatie is opgesteld door bureau Publiec uit Delft, 

expert in omgevingsbewust werken met meer dan 10 jaar ervaring in het 

publieke domein. Esther Holster (directeur) en Regina van de Berg 

(trainer, facilitator) hebben voor deze evaluatie 13 directbetrokkenen 

geïnterviewd in gesprekken van 3 kwartier tot een uur; het merendeel 

persoonlijk, twee telefonisch en er is een evaluatie per e-mail. 

Daaraan voorafgaand hebben we een analyse uitgevoerd op bestaande 

stukken en mediaberichten. 

In de interviews hebben we gevraagd naar de motivatie en achtergrond om 

deel te nemen, beelden en indrukken opgehaald bij de opdracht en 

gevraagd naar de ervaringen in het verloop van het traject. Tot slot 

hebben we gevraagd naar wat betrokkenen als aanbevelingen zien om 

bewonersbetrokkenheid te verbeteren op basis van deze opgedane 

ervaringen.  

Deze leerervaringen hebben we geanalyseerd en vanuit onze expertise met 

omgevingsbewust werken aangevuld tot 10 aanbevelingen met suggesties 

voor uitwerking. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar de rol van de 

organisatie in het participatief en communicatief werken.  

 

Het is ons opgevallen dat zowel de gemeentelijke betrokkenen als de 

werkgroepleden zich open en kwetsbaar hebben opgesteld in hun 

reflecties. Omdat dit traject niet vlekkeloos is verlopen, is dat 

prijzenswaardig. Reflecteren en evalueren zijn belangrijke voorwaarden 

om te kunnen leren en vooruitgang te boeken. We hopen dat deze 

evaluatie en de aanbevelingen daar op een positieve manier een bijdrage 

aan zullen leveren.  

 

Leeswijzer 
Deze evaluatie is een verhalend verslag van de opbrengsten uit de 

gehouden interviews met direct betrokken personen. Voorafgaand aan 

specifieke onderdelen, hebben we de highlights in kaart gebracht die 

naar ons inzicht (op)speelden en daardoor de loop van het proces 

beïnvloedden. Die gaan over omstandigheden zoals de fusie, over keuzes 

die waren gemaakt, over al dan niet tegengestelde boodschappen die 

werden uitgedragen en over de gevoelens en emoties die dat opriepen.  

In de meer verhalende uitwerking daaronder hebben we recht geprobeerd 

te doen aan alle verhalen die zijn verteld. In het laatste onderdeel, 

de fase tot aan de besluitvorming, volstaan we met de highlights. We 

sluiten af met een conclusie, aanbevelingen en suggesties voor 

uitwerking. 
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Inhoudsopgave 
 

1. Processtappen 
brengt in beeld welke stappen zijn gezet in de periode van 2 juni 

2018 (presentatie ontwerp/kappen van bomen) tot en met het 

raadsbesluit in maart 2019. 

 

2.  Het participatietraject 
a. Startsituatie project herinrichting tuin/park 
b. Gemeentetuin wordt Dreeslaantje 
c. Participatietraject: mee-ontwerpen 
d. Samenstelling werkgroep 
e. Drijfveren om mee te doen 
f. Van start: 

i. Nieuwe informatie 

ii. Afspraken 

iii. Carte blanche versus uitgangspunten 

iv. Onrustige dynamiek: verharding van taal en toon 

v. Interventie en onafhankelijk voorzitter 

vi. Reparatie versus preparatie 

g. Resultaat 
 

3. Conclusie 
 

4. Lessen en aanbevelingen 
 

5. Deelnemers aan evaluatie 
 

6. Colofon 
 

Bijlage 
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1. Processtappen  
 

2 juni 

2018  

plan met hierin deels de kap van bomen (eerder al 

gepresenteerd in mei 2017) wordt openbaar bekend 

2 juni 

2018 

gezien reactie uit omgeving is wethouder bereid tot een 

bijeenkomst 

6 juni 

2018 

petitie tegen bomenkap (later actiegroep behoud 

trambaantje) 

6 juni 

2018 

aankondiging motie VVD 

7 juni 

2018 

college bereid aan tafel te gaan met bewoners en raad 

15 juni 

2018 

overleg niet bij voorbaat verwachting geen enkele boom te 

kappen 

5 juli 

2018 

raad stemt in met werkgroep die uit 10 personen bestaat. 

Aan de werkgroep worden twee leden van de actiegroep 

toegevoegd 

17 juli 

2018 

gespreksavond gemeente voor iedereen 

18 juli 

2018 

toezegging dat twee leden van de actiegroep in de 

werkgroep mogen plaatsnemen 

12 sept. 

2018 

eerste bijeenkomst werkgroep (opstellen uitgangspunten, 

schouw en ruwe schetsen met landschapsarchitect) 

29 okt. 

2018 

evaluatiebijeenkomst werkgroep – besloten onafhankelijke 

voorzitter in te zetten 

6 dec. 

2018 

overleg werkgroep met twee experts (1 aangewezen door 

werkgroep en 1 door gemeente). December – meerdere 

bijeenkomsten werkgroep, verdeeldheid (plan had er in 

november al moeten liggen) 

30 januari 

2019 

avond werkgroep met twee varianten (hangt om kap Essen) 

Februari compromis in werkgroep 

14 maart 

2019 

raad akkoord 
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2. Het participatietraject  
 

a. Startsituatie project herinrichting tuin/park  

 

Bij de herstructurering van het verbouwde stadhuis moest de 

omgeving ook aangepakt worden. Als onderdeel van de bouw van de 

raadzaal, was namelijk door de toenmalige architect aangegeven dat 

het zichtbaar maken van het gebouw noodzakelijk was.  

 

De opdracht voor het plan was gegund aan een extern bureau dat als 

opdracht had meegekregen: ‘ontwerp een nieuwe inrichting voor het 

gebied rond het gemeentehuis’. Daar moest de landschapsarchitect 

ambtenaren van de vier fuserende gemeenten bij betrekken. Het 

advies van de landschapsarchitect, ook procesverantwoordelijke, 

was om de omgeving erbij te betrekken. Gekozen is voor een 

interactief proces met de ambtelijke organisatie.  

Het plan was niet zonder hobbels: er was onduidelijkheid over de 

financiën, over de verantwoordelijkheid, en er was drie keer een 

wisseling van projectleiders, wat de aansturing diffuus maakte, zo 

komt terug.  

 

Bij de presentatie van de plannen voor de verbouwing van het 

gemeentehuis en de nieuwbouw van de raadzaal tijdens een open dag 

 

Highlights uit het voortraject 

Omstandigheden:  

• Nieuw bestuur, nieuwe situatie, een nog niet op elkaar 

afgestemde nieuwe organisatie.  

• Keuze voor het intern maken van een plan voor herinrichting.  

• Hobbels in financiën, verantwoordelijkheden en aansturing in 

het proces.  

 

Toon, taal en frames  

gemeente:  

• Bomen moesten weg om zichtbaarheid op gebouw te vergroten 

en een mooie nieuwe tuin aan te leggen.  

• Rug recht want besluit is genomen. 

omgeving: 

• Nee tegen kappen bomen, behoud Dreeslaantje /Vrijerslaantje 

want: symbool voor cultuur en historie. 

• Behoud trambaan. 

• Nog meer groen wat gaat verdwijnen en dat voor zo’n 

‘foeilelijk’ gebouw! 

• Arrogant bestuur: doet toch wat ze zelf willen.  

 

Leerlessen 

• Voorafgaand aan proces impactanalyse maken. 

• Op basis daarvan keuze maken voor vorm en inhoud 

participatieproces (wie betrek je wel en niet, waarom en 

hoe?)  
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in mei 2017, maakte het plan voor de herinrichting onderdeel uit 

van de plannen. Op basis van de reacties is bijvoorbeeld het pad 

over de begraafplaats weggehaald aan de oostzijde van het 

gemeentehuis. 

De houding van belangstellenden tegenover de plannen werd als 

positief ervaren door de gemeente. De fuserende gemeenten waren 

toen overigens nog niet samen, waardoor de aandacht veelal naar de 

nieuwe structuur en naar de verhuizing leek te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plan voor de herinrichting werd in december 2017 aan de 

herindelingscommissie gepresenteerd. De commissie bestond 

indertijd nog uit de vier afzonderlijke gemeenten die per januari 

2018 de Gemeente Waadhoeke zouden gaan vormen. De commissie was 

positief. De krant maakte melding van het voornemen. Het college 

van B&W van Waadhoeke stond daarna aan het roer om de uitvoering 

ter hand te nemen.   

 

De voor het ontwerp benodigde bomenkap veroorzaakte 

maatschappelijke commotie, nadat het college het besluit nam voor 

de herinrichting van het gebied (juni 2018). De daarvoor benodigde 

kap van bomen op deze voor velen prominente plek riep flinke 

weerstand op, zowel bij de politiek als in de samenleving.  

Een actiegroep initieerde een petitie tegen het kappen van de 

bomen die op meer dan 1100 handtekeningen kon rekenen. Er was 

media-aandacht voor de ongerustheid over de kap van bomen op het 

‘Dreeslaantje’, in de volksmond ook wel ‘Vrijerslaantje’ genoemd.  

De commotie overviel de gemeente: in hun beleving was het 

eigenlijk niet meer dan een tuin met iets wat op een bomenreeks 

lijkt. De initiële houding van de gemeente op alle commotie, was: 

rug rechthouden en doorgaan met de door de raad vastgestelde 

processtappen uitvoeren. Maar daar was de actiegroep het niet mee 

eens en dat lieten ze luid en duidelijk horen. Meer acties waren 

in de maak. 

 

b. Gemeentetuin wordt Dreeslaantje 

Waar maakten de mensen van de actiegroep en hun achterban zich 

druk om? Uit de verhalen valt op te tekenen dat het Dreeslaantje 

als ‘bos’ een icoon was waaraan nostalgische gevoelens kleven. 

Anderen maakten zich vooral boos om de kap van bomen wat als 

noodzakelijk groen werd gezien, want ‘er is al zoveel gekapt’ in 
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Franeker. Dat gold ook voor de reden die werd aangegeven: bomen 

moesten wijken om de nieuwe raadzaal, ‘een foeilelijk gebouw’ 

volgens sommigen, zichtbaarder te maken. En, om bezoekers van 

buitenaf beter de weg te kunnen laten vinden naar het gemeentehuis 

van Waadhoeke.  

Met andere woorden: een stukje ‘cultuurhistorie’ en noodzakelijk 

groen opofferen om een modern gebouw zichtbaar te maken, was echt 

onzin, zo werd gedacht. De boosheid hierover en het al heersende 

wantrouwen naar de gemeente en overheid in zijn algemeenheid (‘ze 

doen toch wat ze zelf willen’), verhoogde de actiebereidheid: Nee 

tegen de bomenkap! 

 

c. Participatietraject: mee-ontwerpen 
De commotie had effect en leidde in juli 2018 tot een voorstel van 

de wethouder aan de gemeenteraad om een nieuw ontwerpproces in te 

gaan. Hij zegt daarover: ‘Als ik dit van tevoren had geweten, had 

ik het echt anders gedaan!’ 

Het voorstel was om een werkgroep samen te stellen met tien leden: 

vertegenwoordigers van vier dorpen en twee direct-omwonenden, tien 

in totaal. Zij zouden aan de slag gaan met Plan 2. De opdracht 

was: ontwerp een stadstuin. In de oproep aan de inwoners om zich 

aan te melden, werd daaraan toegevoegd dat bij het ontwerp 

rekening moest worden gehouden met de gevoeligheden rond de 

bomenkap waarvoor de actiegroep zich hard maakte. Het vertrekpunt 

was: alle eerdere ontwerpen van tafel, de werkgroep krijgt carte 

blanche om een nieuw ontwerp te maken. Geïnteresseerden konden hun 

belangstelling met motivatie voor deelname aan de werkgroep 

kenbaar maken. Via loting werd de samenstelling bepaald.   

Deelname van de actiegroep was in die hoedanigheid niet voorzien. 

Nadat de actiegroep daar wel proactief om had verzocht (‘tenslotte 

hebben wij dit voor elkaar gekregen!’), heeft de wethouder er in 

juli 2018 in toegestemd om twee van de vier leden van deze single-

issue actiegroep af te vaardigen. Deze stap week af van wat de 

raad had beslist, maar werd gezien als een acceptabel ‘meebewegen 

met de omstandigheden’.  

 

d. Samenstelling werkgroep  
Voor de leden van de werkgroep was de opdracht om ‘mee te 

ontwerpen’. Er waren geen voorwaarden gesteld aan, of wensen geuit 

over een specifieke achtergrond van de deelnemers. Althans, niet 

anders dan belangstelling voor de opgave. Daardoor ontstond een 

werkgroep met een grote diversiteit aan insteek. Dat varieerde al 

van standpunten van: ‘alle bomen mogen weg om iets heel nieuws te 

maken’ tot, ‘alles goed en aardig, zolang er maar geen boom gekapt 

wordt’ en alles daartussen in.  

De actiegroep nam als single issue-partij met een achterban (‘geen 

enkele boom mag worden gekapt!’) een aparte plek in tegenover de 

deelnemers die er op persoonlijke titel zaten. Er waren wel 

meerdere leden die zich net als zij hard maakten voor het behoud 

van de bomen.  

Uit de gesprekken komt naar voren dat de toevoeging in de externe 

oproep om ‘rekening te houden met de gevoelens van de actiegroep’, 

voor de leden van de werkgroep tot interpretaties heeft geleid die 

weliswaar niet conform het raadsvoorstel of sec de uitgangspositie 

van de gemeente waren. In de loop van het proces bleken enkelen 

deze uitspraak te ervaren als a) komen tot een ontwerp met behoud 

van de bomen en b) dat geen (of minder) bomenkap ook zou passen 

bij de voorkeur van de gemeente voor meer biodiversiteit en een 
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groene uitstraling. Deze verschillende boodschappen en daaruit 

voortvloeiende verwachtingen, leidden tot teleurstellingen. 

Door de selectie van leden op basis van belangstelling, varieerde 

de achtergrond ook qua kennis over groen, enige ervaring of 

affiniteit met het ontwerpen van een tuin. Dat was niet voor 

iedereen vanzelfsprekend, zo zou later blijken.  

Voor de taak om met deze werkgroep tot een nieuw plan te komen, 

had de gemeente twee bijeenkomsten uitgetrokken. Deze stonden 

onder leiding van de landschapsarchitect, aangevuld met een 

procesbegeleider en een groenexpert van de gemeente. Het plan 

moest in november 2018 klaar zijn.  

 

e. Drijfveren om mee te doen 
Het ontbrak alle deelnemers aan dit participatietraject overigens 

niet aan motivatie en oprechte intenties om tot een goed resultaat 

te komen zo blijkt, gevraagd naar de motivaties. Externe 

deelnemers hebben zich bewust opgegeven, vanuit de intrinsieke 

motivatie iets te willen betekenen in dit traject: door zich hard 

te maken voor het behoud van de bomen en een stukje cultuur en 

historie; door affiniteit met het ontwerpen van tuinen; vanuit een 

vakinhoudelijke achtergrond in groen, specifieke kennis willen 

inbrengen; of vanuit de oprechte wens om diversiteit in groen aan 

te brengen in een verstedelijkte omgeving.   

Unaniem was er waardering voor het initiatief van de gemeente om 

dit participatietraject op te zetten, al had het voor sommigen 

niet afgedwongen moeten worden via het protest. Maar, woorden als 

‘ik voel me vereerd’, ‘fijn dat ik mijn expertise in mag brengen’, 

‘ik wil van betekenis zijn’, ‘helpen om iets te doen voor mijn 

gemeente’, zijn regelmatig gevallen als werd gevraagd naar wat 

werd gewaardeerd. Dat is een bijzonder mooi, en zeker geen 

vanzelfsprekend vertrekpunt voor participatie. Het is echter niet 

gelukt om deze energie vast te houden, zo blijkt uit het vervolg. 
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f. Van start 
 

 

 

 

 

Highlights uit de start van de werkgroep  

 

Omstandigheden/wat er gebeurde:  

• Leiding werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van beladen 

voortraject. 

• Single-issue partij met achterban is ‘vreemde eend in de 

bijt’. 

• Afspraken worden niet (goed) vastgelegd en/of vastgesteld. 

• Aanpak om tot resultaat te komen, is niet altijd even 

makkelijk of effectief. 

• Door polarisatie, is er interventiebijeenkomst nodig: er 

komt een nieuwe voorzitter. 

 

Frames  

gemeente:  

• Werkgroep heeft carte blanche.  

• Bedreiging door essentaksterfte is ook een reden voor 

bomenkap, daar moet in beheer rekening mee worden gehouden. 

omgeving:  

• We krijgen contouren uit oorspronkelijke plan mee. 

• Essentaksterfte komt als een duveltje uit doosje.  

 

Toon en taal 

Argwaan en ongeloof. Harde toon, veel verwijten, gevoelens van op 

de man spelen, frustraties over de tijd die dat in beslag neemt, 

irritaties over (onwrikbare) standpunten.  

  

Leerlessen 

• Maak kaders en uitgangspunten helder, en neem de tijd om 

deze af te stemmen alvorens te gaan ontwerpen.  

• Denk van tevoren na over de juiste vorm, samenstelling en 

achtergrond van de deelnemers op basis van participatie-

expertise, en over onafhankelijke begeleiding. 

• Zie input van bewoners als waardevol en neem dit serieus 

• Maak altijd verslag van de afspraken en stel deze in de 

volgende bijeenkomst vast. 

• Help bewoners hoe ze het gesprek met hun achterban aan 

kunnen gaan. 

• Zorg voor een helder proces met duidelijke afspraken en 

heldere communicatie.  

• Bekijk de rollen opnieuw. Zet een nieuwe ervaringsdeskundige 

neer die niets met plan 1 te maken heeft. 
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Nieuwe informatie 

In september ging de werkgroep van start. Hoewel de indruk was dat 

er met schone lei zou worden begonnen (‘carte blanche’) en een 

groot deel van de deelnemers nieuw was, startte de werkgroep met 

veel bagage uit het voortraject. Dat werd versterkt door wat als 

nieuwe informatie werd ervaren: de essentaksterfte zou in de 

komende 5 tot 10 jaar 80 tot 90% van de essen in het Dreeslaantje 

kunnen doen bezwijken. Dit verhaal van de groenexpert van de 

gemeente riep bij een aantal argwaan op. Hoewel dat niet zo is, 

leek deze reden als een duveltje uit een doosje te komen.  

Het werd dan ook niet door iedereen geloofd, reden waarom de 

actiegroep later een boomexpert van de WUR consulteerde. 

Complicerende factor was dat het niet zichtbaar was dat de bomen 

ziek zouden (kunnen) zijn. Het was zelfs onzeker of ze überhaupt 

ziek zouden worden in de toekomst, zoals zou blijken uit de second 

opinion.  

Volgens de voorstanders van behoud van bomen was er geen discussie 

mogelijk over een beheeraanpak waarbij bomen gered zouden kunnen 

worden. Die werd ook nog eens afgekapt door een publiekelijk 

uitgesproken opmerking van gemeentezijde ‘dat alle bomen gekapt 

zouden worden’.  

 

 

Afspraken 

Het niet nakomen of adequaat vastleggen van afspraken en deze 

verifiëren en vaststellen is een terugkerend geluid in de 

gesprekken. Of dat nu de afspraak was dat de uitspraak van de 

externe bomenexpert leidend zou zijn, de ontwerpafspraken die 

ogenschijnlijk in harmonie in de bijeenkomst werden gemaakt, het 

werd niet sluitend vastgelegd. Dat legt direct de zwakte bloot: 

een en ander is niet goed verifieerbaar. De acties en handelingen 

werden echter wel gedreven door hoe deze werden geïnterpreteerd. 

Dat leidde tot de frustratie dat er bij de ene bijeenkomst een 

plan lag, dat bij de volgende bijeenkomst weer anders was of 

anders zou zijn afgesproken. Althans, zo was de beleving bij een 

aantal.  
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Carte blanche versus uitgangspunten 

Het bleek ook dat het ‘blanco vel’, waarop de werkgroep mocht gaan 

schetsen, niet leeg was. Het bevatte de contouren van het eerdere 

ontwerp van de landschapsarchitect, zo wordt gezegd. Vanuit de ene 

invalshoek was dat conform uitgangspunten zoals vastgesteld in de 

raad, zo komt naar voren, maar het strookte niet met wat was 

gecommuniceerd in de nieuwsbrief. Daarmee was het vanuit de andere 

invalshoek het schenden van de afspraak ‘carte blanche’.  

Het niet- of niet voldoende gevoerde gesprek over de 

uitgangspunten waar diverse partijen anders inzaten, belemmerde de 

voortgang in het ontwerpproces. Er werden overigens van de eerste 

bijeenkomst wel uitgangspunten vastgelegd, maar deze zijn niet 

vastgesteld in een volgend overleg.   

In de gekozen ontwerpvorm zelf, bleek voor een aantal de tijd te 

kort om tot consensus te komen over de uitgangspunten. Ook de tijd 

om te ontwerpen, leek te beperkt. Daar kwam bij dat de gekozen 

ontwerpvorm niet voor iedereen even makkelijk was om mee te werken 

(geen maten, in eerste instantie geen beschikbaarheid van 

referentiebeelden). Ook zijn er geluiden dat er toezeggingen 

werden gedaan dat inbreng werd meegenomen, maar dat de volgende 

keer er weer zonder afstemming werd uitgehaald. Al met al maakt 

dit dat mensen zich ingroeven in standpunten van voor of tegen 

bomenkap. Taalgebruik en toon verhardde. 

 

Onrustige dynamiek: verharding van taal en toon 

Veel tijd werd daarna opgeslokt door onvrede en frustratie over 

proces, houding en gedrag. Verwijten over en weer over het wel of 

niet krijgen van ruimte om iets te zeggen, toe te lichten, ergens 

over te kunnen discussiëren, het gevoel hebben dat er niet naar 

elkaar werd geluisterd, dat sommigen als ‘leek’ werden gezien, 

veelzeggende blikken, gezucht en gesteun, zelfs dat de mond werd 

gesnoerd, is diverse malen gehoord. Mogelijk ligt dat ook aan de 

onervarenheid van alle betrokkenen met deelname aan en het leiden 

van een werkgroep.  

Bij de meeste deelnemers was over het algemeen overigens begrip 

voor de wens en de andere rol van de actiegroep. Er was echter ook 

irritatie over de, zo werd wel ervaren, onwrikbaarheid van de 

anti-bomenkapvoorstanders om mee te bewegen naar een compromis. 

Die beweging kwam later wel op gang. Sommige deelnemers gaven 

echter aan zich onvrij te hebben gevoeld en onveilig om zich uit 

te spreken. Mensen uit beiden ‘kampen’ en vanuit de gemeente, 

voelden zich persoonlijk aangevallen en ervoeren dat er op de 

man/vrouw werd gespeeld. Mensen voelden zich niet gehoord en zelfs 

onbeschoft behandeld. Niet iedereen voelde de ruimte om een 

inbreng te mogen doen. Het heeft bij enkelen geleid tot fysieke 

klachten en er zijn de nodige tranen geplengd. Meerdere deelnemers 

hebben aangegeven er op enig moment ‘uit te willen stappen’. Op 

een persoon na hebben ze dat uiteindelijk niet gedaan vanwege de 

motivatie tot een mooi resultaat te willen komen,zo werd 

aangegeven.  

 

 

Interventie en onafhankelijk voorzitter 

De gemeente nam in oktober 2018 het initiatief om in een 

interventiebijeenkomst de angel uit de verhitte gemoederen te 

halen. Dat was een hoopvol keerpunt wat leidde tot de aanstelling 

van een onafhankelijk voorzitter. Hoewel daar positief op werd 

gereageerd en dat zeker in het begin beter werkte, zijn er 
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kritische geluiden die zeggen dat eigenlijk al te laat was (‘te 

ver geëscaleerd’). Affiniteit met groen of liever nog kennis van 

de voorzitter, of bijvoorbeeld afkomst uit Friesland, zou van 

toegevoegde waarde kunnen zijn geweest, is gehoord. Het gevoel dat 

de voorzitter slechts was aangesteld ‘om het proces te versnellen’ 

(in plaats van te verbeteren), kunnen sommigen ook niet van zich 

afzetten.  

De roep om een onafhankelijk voorzitter als leerervaring, is 

meerdere malen gehoord, maar dan van het begin af aan in dit 

traject. Meer nog, zo proeven we, was er behoefte aan een persoon 

die de tegenstrijdige belangen, de onderlinge en gepolariseerde 

dynamiek in de groep, het groeiende wantrouwen en de petten 

waarmee individuen en actiegroep in het proces zaten, kon de-

escaleren en ten goede kon keren.  

 

 

Repareren in plaats van prepareren 

Tegenover de harde tegenstellingen, teleurstellingen en de 

overheersend harde toon, staan ook geluiden van deelnemers die 

zeggen dat de gemeente en de landschapsarchitect er alles aan 

hebben gedaan om ruimte te geven en zoveel mogelijk wensen te 

honoreren. Heel knap, vonden sommigen dat. Naast de onvrede over 

de leiding, procesbegeleiding en groenexpertise was er ook 

waardering voor de kennis, kunde, inzet, flexibiliteit en voor de 

geboden gastvrijheid. Enkelen concluderen dan ook dat, hoewel de 

inzet vanuit de gemeente en landschapsarchitect niet altijd als 

handig is ervaren in de uitvoering, zij wel oprecht hun best 

hebben gedaan dit traject goed te laten verlopen. Dat wordt wel 

onderbouwd door: ‘Het was voor hen ook een experiment.’  

Het lijkt erop dat, alle goede bedoelingen ten spijt, door de 

onervarenheid met een dergelijk participatieproces de al opgelopen 

achterstand niet meer in te halen was. Het was constant repareren, 

in plaats van prepareren. 
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G. Resultaat 

 

 

 

 

Highlights uit de fase om tot resultaat te komen  

 

Omstandigheden / wat er gebeurde:  

• 2 varianten ontwikkeld (met hangen en wurgen). 

• Doorontwikkeld naar 1 variant. 

• Niet voor iedereen makkelijk om het effect van de 

uitgangspunten te zien op het toekomstige schetsontwerp. 

• Presentatie aan de raad in januari 2019: 1 uit de werkgroep, 

1 van de actiegroep (niet volgens afspraak). 

• Wethouder steekt werkgroep hart onder de riem, spreekt 

vertrouwen uit. 

• Uiteindelijk 1 variant met compromis van doorgroeimodel 

voorgelegd aan raad (maart 2019). 

• Gepresenteerd als unaniem besloten, via een persbericht. 

• Werkgroep is klaar, over tot de uitvoering. 

 

Frames en gevoelens  

gemeente:  

• Afspraak om als werkgroep één plan te presenteren. 

• Actiegroep kwam ineens met eigen voorstel. 

• Er is een gedragen plan, we kunnen verder. 

omgeving:  

• Actiegroep: ons voorstel is niet voldoende gehoord in de 

werkgroep. 

• Werkgroepleden: niet netjes wat de actiegroep heeft gedaan. 

• Onzekerheid wat vertaling naar schetsontwerp (van dezelfde 

architect) gaat brengen.  

• Scepsis, enige argwaan en onzekerheid over wat 

doorgroeimodel op lange termijn gaat brengen (bomen alsnog 

weg?). 

• Teleurstelling dat dit lange traject niet tot een helder 

schetsontwerp heeft geleid.  

• Zorg over hoeveel geld het heeft gekost voor dit resultaat.  

 

Toon en taal 

Voorzichtig positief, ook onzekerheid en teleurstelling dat er 

geen duidelijk schetsontwerp ligt, murw geslagen en uitgesproken 

weerstand tegen nog eens in een werkgroep zitten (‘dat doe ik 

nooit meer!’). Blijdschap dat er een unaniem resultaat ligt.  

  

Leerlessen 

• Communiceer open en transparant over de uitvoeringsfase.  

• Informeer naast inwoners, specifiek de leden van de 

werkgroep bij de presentatie van het schetsontwerp (vooraf) 

en tijdens de uitvoering.  

• Bekijk of er ruimte is (of wensen zijn) om leden of mensen 

uit de achterban een rol te geven in het beheer en onderhoud 

van de toekomstige tuin. 
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3. Conclusie 
De conclusie is dat er op verschillende onderdelen winst te behalen 

valt, met name in en bij: 

 

• de verwachtingen aan de voorkant; 

• het consequent vastleggen, verifiëren en nakomen van afspraken; 

• het maken van een helder en gezamenlijk beeld van het proces; 

• het benoemen van gezamenlijke vertrekpunten; 

• de afbakening van de opdracht en in het bepalen van de 

beïnvloedingsruimte;  

• de openheid van partijen naar elkaar en in de relatie en het 

begeleiden van bewoners die niet echt vertrouwd zijn met de rol 

in een werkgroep.  

 

Het is daarmee ook duidelijk waarom in het geval van het Dreeslaantje 

het samenspraakproces moeizaam verliep en relatief lang heeft 

geduurd. Een goede analyse vooraf van de impact van de herinrichting 

op de omgeving, inzicht in de belangen en de emoties, maar ook 

eenduidigheid in de uitgedragen boodschappen (argumenten) had veel 

frustraties, onbegrip en argwaan kunnen voorkomen.  

 

 

 
 

 

 

Rood: nog niet goed 

Oranje: kan beter 

Groen: ging goed 

 

 

Hoewel de intenties oprecht waren, het initiatief voor het betrekken 

van inwoners bij het ontwerpen van de gemeentetuin bijzonder werd 

gewaardeerd en er unaniem tot een resultaat is gekomen, lijkt dit 

traject toch meer verliezers dan winnaars te kennen.  

inwonersparticipatieWet- en regelgeving

Heldere afbakening

Gezamenlijke 
uitgangspunten

Goede verslaglegging

Beïnvloedingsruimte

Vormen van 
samenspraak

Openheid
Procesontwerp helder

Goede relatie

Kennis van bewoners is 
belangrijk

Aandacht voor sfeer

Beschikbare middelen
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De oprechte betrokkenheid van deelnemers aan het proces, zelfs trots 

‘dat ze mochten helpen’ en de intrinsieke motivatie om tot iets moois 

te komen, is uitgehold geraakt. Dat gebeurde door elkaar ogenschijnlijk 

weinig bewegingsruimte te gunnen in tegenstrijdige belangen én in het 

onvermogen om wederzijds te bewegen. Dat is jammer omdat die 

tegenstellingen niet per saldo onoverbrugbaar hadden hoeven te zijn.  

 

Alle goede bedoelingen ten spijt, lijken de volgende aspecten het 

participatieproces in de weg te hebben gezeten: onervarenheid met 

maatschappelijk gevoelige trajecten; een cultuur van ‘zo doen we het 

altijd’; techniek boven proces stellen; het ontbreken of niet in 

voldoende mate aanwezig zijn van deskundigheid op het vlak van 

bewonersparticipatie en communicatie (verschillende boodschappen); het 

vastleggen van afspraken en deze verifiëren, nakomen of er gemotiveerd 

van afwijken. Daardoor is er vooral sprake geweest van repareren, 

prepareren was beter geweest.  

 

Positief is er dat er kosten noch moeite zijn gespaard door de gemeente 

om dit traject te laten slagen. De ontvangst was vriendelijk, sfeervol 

en gul, ook na afloop met een beloning voor de deelnemers aan de 

werkgroep. Het is ook knap dat na alle hobbels er toch een resultaat 

ligt dat een geaccepteerd compromis is gebleken. Dat is de verdienste 

van de gemeente en van alle deelnemers die zich bereid hebben getoond 

om vroeg of later mee te bewegen en tot resultaat te komen. Het lijkt 

grotendeels recht te doen aan wat er door de deelnemers is aangedragen.  

 

Een waarschuwing is wel op zijn plaats: het is kwetsbaar een compromis 

van uitgangspunten zonder duidelijk schetsontwerp te hebben. Er is 

zeker nog niet het volste vertrouwen dat er straks een ontwerp tot 

uitvoer komt dat de werkgroepleden en de achterban zonder aarzelen 

zullen omarmen. Tegelijkertijd biedt dat kansen om de lessen en 

aanbevelingen uit deze evaluatie al in de uitvoeringsfase toe te 

passen.  

 

 

4. Aanbevelingen gemeente 
 

Hieronder geven we een overzicht van de lessen die geleerd kunnen 

worden uit deze evaluatie en die we hebben vervat in 10 aanbevelingen. 

Deze hebben we voorzien we van suggesties voor een aanpak.  

 

In het algemeen geldt: 

Naast de grote veranderingen die Waadhoeke als organisatie sinds de 

fusie heeft ondergaan, is er sprake van diverse trends en 

ontwikkelingen die binnen gemeenteland spelen. De lokale overheid heeft 

houvast nodig nu er nieuwe verhoudingen met de samenleving zijn 

ontstaan. Loslaten, netwerken en de juiste partijen op de juiste manier 

betrekken, is waar de lokale overheden voor aan de lat staan. Na de 

transities in het sociale domein gaat ook de Omgevingswet voor 

veranderingen zorgen. Daarnaast is de omgeving mondiger, (beter) 

geïnformeerd via onder andere social media en daardoor kritischer op 

ontwikkelingen in hun directe omgeving. De gemeente wil inwoners beter 

en vaker betrekken bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving om eerder 

inzicht te krijgen door beter en passend contact met de omgeving. Ook 

hebben de medewerkers instrumenten nodig om omgevingsbewust te werken 

en hun communicatie in het proces of beleid kracht bij te zetten. 
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Aanbevelingen Suggesties voor aanpak 

1. Bereid je voor op de impact die 
het project heeft op de omgeving 

en breng in kaart welke belangen 

er spelen. (bomenkap = emoties) 

 

Maak voorafgaand aan elk 

project en voor elke fase een 

impact- en 

krachtenveldanalyse, 

bijvoorbeeld in de 

voorbereiding en in 

uitvoering 

2. Wees van het begin af aan helder, 
eenduidig en consequent in de 

boodschap  

 

(‘was het de opdracht van de 

architect die ruimte wilde voor 

het gebouw, of ging het om het 

‘zieke bos’ dat er bomenkap nodig 

was?’)  

Maak voorafgaand aan de start 

van het traject een 

kernverhaal met de diverse 

collega’s die er nu of later 

bij betrokken zijn.  

Voorkom dat er 

(ogenschijnlijk) nieuwe 

feiten op tafel komen tijdens 

het proces. Zorg voor 

kernelementen die aansluiten 

bij de vragen, zorgen en 

wensen die leven bij de 

diverse belanghebbenden uit 

de omgeving. Stel de 

boodschap bij gedurende het 

proces.  

 

3. Ontwerp voor elk project of 
beleidsvraagstuk, en op basis van 

de uitkomst van de impact-

analyse, een op maat 

participatieproces. 

 

Stel de opdracht vast en bedenk 

wat je van de mensen verwacht en 

hoe je ze wilt betrekken: 

informeren, meedenken, mee laten 

ontwerpen, bepalen etc.  

Kies daarna pas de vorm en stem 

die af op de deelnemers.  

Betrek begeleiders zowel op inhoud 

als op kennis en ervaring met 

procesbegeleiding. Wees ook niet 

bang om een proces met andere 

mensen in te gaan dan die er in 

het voortraject bij waren 

betrokken. 

Tot slot: heb aandacht voor de 

locatie/plek waarin de 

participatie plaatsvindt en waar 

de groep het meest optimaal kan 

functioneren.  

 

Toelichting: De keuze voor de vorm 

(werkgroep) had ook een andere 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld eerst 

informeren over de ziektestand van 

het bos, dan ontwerpen met mensen 

met kennis/ervaring (expertgroep) 

en inbreng van diverse belangen, 

Pas de Factor C-methode toe 

voor het ontwerpen van een 

participatieproject.  

 

Train zowel 

communicatieadviseurs, als 

projectleiders en 

beleidsadviseurs in het 

‘communicatief en 

omgevingsbewust werken’, 

Factor-C is een beproefde 

werkwijze die publieke 

organisaties daarbij helpt. 

 

 

Ontwikkel een toolkit aan 

werkvormen, zodat er voor 

diverse momenten en situaties 

gevarieerd kan worden. Leg 

daarnaast een lijst aan van 

plekken/locaties die zich het 

beste lenen voor de 

participatie. 
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en dan pas breder trekken naar de 

omgeving.  

Sommige ontwerpvormen vragen 

specifieke affiniteit of kennis en 

ervaring. De meeste groepen zijn 

niet homogeen, speel daarop in. 

Dat geldt ook voor de uitvoering 

van werkvormen: stem die ook af op 

het kennisniveau en de 

vaardigheden of faciliteer dat 

optimaal.  

 

4. Bekijk in het proces iedere keer 
opnieuw wie welke rol heeft. De 

rol van de projectleider, de 

bestuurder maar ook de externen. 

De landschapsarchitecte was te 

veel van de gemeente. 

Durf ook nieuwe mensen op het 

traject te zetten, zodat je 

echt opnieuw begint. 

5. Benut de bereidheid in de 
omgeving om iets te willen 

betekenen voor zaken van algemeen 

belang. Er is ook veel kennis 

aanwezig. Ga meer experimenteren 

met diverse vormen van 

participatie en maak er een 

leertraject van. Deze evaluatie 

is een eerste stap.  

 

Koppel omgevingsbewust werken 

aan een 

organisatieontwikkeltraject 

en/of aan ‘Nabij besturen’.  

6. Behandel bij elk project de vraag 
of er van het begin af aan een 

onafhankelijk voorzitter 

ingeschakeld moet worden. 

Overweeg daarbij ook of het van 

toegevoegde waarde is om minimaal 

affiniteit en/of basiskennis te 

hebben van het betreffende 

onderwerp (type voorzitter).  

Een voorzitter hoeft overigens 

niet per se van buiten te komen, 

het kan ook iemand zijn vanuit de 

eigen organisatie die getraind is 

om dit soort processen te leiden 

(procesbegeleiding). 

 

Naast extern aantrekken van 

onafhankelijke voorzitters, 

is het ook goed om intern 

mensen op te leiden om deze 

rol te vervullen. Leid mensen 

in de organisatie op tot 

facilitator/procesbegeleider. 

Stel daarvoor een interne 

pool samen waaruit geput kan 

worden voor o.a. 

bewonersavonden, interne 

bijeenkomsten of 

participatietrajecten.  

7. De rol van een actiegroep is een 
andere dan van iemand die op 

persoonlijke titel meedenkt of 

meewerkt. Betrek dat in je 

particpatieaanpak. 

 

Door vooraf een 

belangenanalyse te doen en na 

te denken over de beste 

participatievormen, kun je 

deze rol en de bijkomende 

verantwoordelijkheden van 

betrokkenen naar de achterban 

beter faciliteren. 

 

8. Zorg dat de inhoud volledig is 
voor je met het proces start, 

door vooraf een antwoord te 

formuleren op mogelijke vragen of 

reacties die het beleidsvoornemen 

Maak een kernverhaal samen 

met een integrale groep, die 

input levert vanuit hun 

perspectief. Dat houdt ook in 

dat collega’s/externen die 
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met zich meebrengt.  

 

Dat had mogelijk kunnen voorkomen 

dat er een second opinion werd 

opgevraagd over de ziekte van de 

bomen. (zie ook kernboodschap).  

 

later in het proces betrokken 

zijn, al in het begin bij het 

verhaal aangesloten zijn. 

9. Zorg voor een helder en 
transparant proces: opdracht 

duidelijk, inzicht geven in 

wederzijdse verwachtingen en 

belangen, afspraken vastleggen, 

verifiëren en nakomen of 

gemotiveerd van afwijken.  

 

Door aan het begin van een 

traject, beleidsontwikkeling 

of project omgevingsbewust te 

werken kom je integraal tot 

een procesontwerp. Hierbij 

breng je de belangen in kaart 

te brengen en bepaal je hoe 

je met je verhaal en 

communicatievormen goed kunt 

aansluiten bij de omgeving. 

10. Bij de uitvoering van het 

Dreeslaantje is het aan te 

bevelen om de omgeving te 

betrekken. 

Maak een procesontwerp 

waarbij helder is wie op 

welke manier (op basis van 

welke belangen) betrokken 

wordt bij de realisatie van 

het plan dat nu voorligt. 

 

5. Aanbevelingen bewoners 
• Trek niet teveel verantwoordelijkheid naar je toe als 

initiatiefnemers, maar kijk waar je als bewoners het verschil kunt 

maken.   

• Maak het niet te politiek. Korte lijnen met de politiek kunnen 

voordelen hebben maar zeker ook nadelen.  

• Blijf zichtbaar in contact met je achterban en benut daarbij de 

communicatiemomenten en plekken die voor de hand liggen. Leg je 

positie uit die je in de werkgroep hebt en dat je daar concessies 

moet doen en niet alleen je eigen standpunt kunt blijven 

inbrengen. 

• Vraag om verslaglegging en stel dit bij de volgende bijeenkomst 

vast (nadat het met de achterban gesproken is) 

• Probeer met de gemeente niet alleen op inhoud te praten, maar 

vraag ook aandacht voor hoe het gaat (het proces). 

• Het is niet vanzelfsprekend dat in de volgende fase van het 

project dezelfde inwoners uit de wijk actief zullen zijn.  
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6. Deelnemers aan de evaluatie  
 

Leden van de werkgroep: 

• Tjerk Fokkema 

• Laura v. Twillert  

• Margreet v. Vossen 

• Giena Staal 

• Hieke Wondergem 

• Martine Pierhagen 

• Marijke de Bie  

• Janny Viëtor 

 

Noot: alle leden zijn gevraagd, niet allen konden deelnemen.  

 

Gemeente Waadhoeke 

• Rob Meenderink (procesbegeleider) 

• Jan van Buiten (groenexpert) 

• Jan Dijkstra (wethouder) 

• Maud v.d. Struijk (onafhankelijk vz) 

• Els v.d. Laan (landschapsarchitect) 

 

 

7. Colofon 
Dit rapport is opgesteld door Publiec, bureau voor 

overheidscommunicatie. 

Oude Delft 197 

2601 DE Delft 

www.publiec.nl 
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