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VOORSTEL
Het AB besluit:
Het participatiebeleid vast te stellen en per direct in te laten gaan.

Figuur 1: participatie ‘praatplaat’ ten behoeve van communicatie met (mogelijke) participanten.
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SAMENVATTING
Het waterschap wil midden in de samenleving staan. Door de veranderende samenleving is de 

positie van de overheid aan herziening toe.  De verhouding tussen overheid en samenleving is  

minder top-down, vaker als gelijken en soms is de overheid participant. De Omgevingswet die per  

01-01-2022 ingaat speelt  hierop in.  WDODelta werkt al  regelmatig met participatie en ziet  de 

voordelen van participatie voor  de  waterschapsdoelstellingen.  Daarom is  dit  participatiebeleid 

opgesteld. Binnen de Omgevingswet krijgt participatie een prominente positie. 

De afweging rondom participatie wordt met dit participatiebeleid een bewust en expliciet 
onderdeel van ons werk. Het beleid laat zien hoe dit te doen samen met onze omgeving en de 
verwachtingen van (potentiële) participanten te managen. In het voorliggend participatiebeleid is 
beschreven hoe wij bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in verschillende 
processen willen betrekken. Dit doen we transparant en navolgbaar. Het participatiebeleid geeft 
handvatten voor een participatieaanpak met maatwerk om duidelijkheid te bieden aan onze 
omgeving op welke wijze men kan participeren en de verwachtingen van (potentiële) 
participanten te managen.

Belangrijkste aspecten in het participatiebeleid zijn: 
- Maatwerk, aansluitend bij de taak/het project/de beleidsvorming
- De participatieladder
- Een stappenplan bestaande uit drie stappen (zie schematische weergave hierboven)

Een verandering met de Omgevingswet is de verschuiving van beslissingsbevoegdheid bij 

projectbesluiten van het AB naar het DB. Hiermee verschuift de rol van het AB naar het stellen van 

(beleids-)kaders, controle op de uitvoering en verlening van het krediet en. Het AB heeft tijdens de 

Deltabijeenkomst van 26 januari 2021 aangegeven goed zicht te willen houden op de inhoud van 
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Met het vaststellen van het participatiebeleid wordt voor onze waterschaps-organisatie, evenals voor 
onze inwoners duidelijk en transparant hoe WDODelta met participatie omgaat. Voor onszelf wordt 
participatie een expliciet onderdeel van ons werk waarover bij de start van bijvoorbeeld projecten, 
gebiedsprocessen of beleidsvorming een bewuste keuze wordt gemaakt. Transparantie voor onze 
inwoners draagt bij aan verwachtingenmanagement en het voorkomen van (vervelende) verrassingen.

KADER

Het waterschap heeft met het vaststellen van de Watervisie aangegeven ‘midden in de samenleving’ 
te willen staan en hier ook door middel van participatie naar te handelen. Hiernaast vereist de 
Omgevingswet die naar verwachting per 1-1-2022 in werking treedt maar mogelijk nog vertraagd, dat 
elke overheid participatiebeleid heeft vastgesteld. Dit doen we/gaan we doen via drie sporen (figuur 2):

-

-

ambities te verbinden met die van anderen.
- Participatiebeleid (voorliggend  ). Dit gaat over hoe 

WDODelta  belanghebbenden  betrekt  bij  onze 
eigen plannen, taken en beleidsvorming.

ARGUMENTEN

- Het waterschap staat midden in de maatschappij.  We willen “in verbinding” zijn met onze 
omgeving, aldus onze Watervisie. Met ons participatiebeleid geven we daar invulling aan. We 
handelen daarmee vooruitlopend op de Omgevingswet en gaan proactief aan de slag. We 
wachten 1-1-2022 niet af omdat we participatie belangrijk vinden. 

- Participatiebeleid  zorgt  voor  transparantie,  inzicht  en  daarmee  verwachtingsmanagement. 
Participanten weten waar ze aan toe zijn. 

- Het waterschap vraagt zelf mensen/partijen te participeren in plannen van het waterschap. 
Daarnaast wordt het waterschap ook gevraagd om te participeren in plannen van derden. We 
kunnen zo kansen pakken die onze ambities en doelstellingen dichterbij brengen.

- Verplichting voortkomend uit Omgevingswet nakomen.  

FINANCIËN

Participatie is veelal een vast onderdeel in onze projecten, gebiedsprocessen en beleidsvorming. Het 
voorliggende participatiebeleid betekent mogelijk kleine extra financiële inspanningen naast wat reeds 
begroot is in processen/projecten waarbij participatie nog niet de norm is. U besluit over de financiële 
kaders.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

Het participatiebeleid is een zelfbindend document. Na vaststelling van dit beleid wordt het beleid 
geconcretiseerd in een participatieverordening. Deze verordening schept verplichtingen naar de 
omgeving.

Figuur 2: context participatiebeleid.
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BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S

De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat nog steeds niet definitief vast. Een eventueel uitstel 
is echter geen belemmering om dit beleid vast te stellen en in werking te laten treden.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Voor de totstandkoming van dit participatiebeleid is geen uitgebreid extern participatietraject 
doorlopen. Het beleid is gericht op hoe wij al werken en gaan werken, en is daarmee intern gericht. 
Daarom zijn naast enkele gesprekken met gemeentelijke relatiebeheerders en mede-waterschappen 
vooral onze eigen mensen (vergunningverlening, omgevingsmanagers, beleidsmakers, beheer) 
betrokken. De werkwijze zoals we die via maatwerk en de participatieladder toe gaan passen, sluit 
aan bij onze eigen bestaande werkwijzen en ook bij die van medeoverheden en al lopende projecten 
bij bijvoorbeeld het HWBP.

COMMUNICATIE 

De interne kernboodschap over participatie bij WDODelta: Inspiratie voor participatie.

Inwoners, bedrijven en belangenbehartigers verlangen een luisterend en communicatief waterschap. 
Een organisatie die werkt aan de verbinding met de omgeving, weet wat er leeft en houdt daar 
rekening mee. Daarom luisteren wij eerst en maken we samen met betrokkenen plannen waar dat 
mogelijk is. We zijn duidelijk over de thema’s waarover stakeholders kunnen meedenken en over de 
invloed bij besluitvorming. Ook proberen we samen overlast te beperken bij de uitvoering. Om dit als 
organisatie te kunnen, delen we onze ervaringen over participatie en samenwerken met collega’s. Ook 
gaan we actief op zoek naar ervaringen van buiten onze organisatie. 

Deze kernboodschap communiceren we intern via de kanalen waarover het waterschap beschikt en 
gebruiken we bij de implementatie van het participatiebeleid.

Extern communiceren we niet extra over het participatiebeleid, omdat dit de indruk wekt dat het 
compleet nieuw is voor WDODelta. Dit is niet het geval. Het participatiebeleid formaliseert een al 
beproefde werkwijze waar we (veel) ervaring mee hebben, in beleid. 

VERVOLG / UITVOERING

Bij vaststelling door het AB op 18 mei 2021 wordt dit participatiebeleid vigerend, vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. De participatieverordening maakt ook deel uit van het 
programma rondom de Omgevingswet en volgt later dit jaar.

BIJLAGEN

Participatiebeleid, inspiratie door participatie (inclusief twee infographics)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


