
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
PEILING OVER PARTICIPATIE

INLEIDING

EIGEN ERVARING

INWONERS BETREKKEN

De Gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk om te horen wat inwoners vinden van plannen van de gemeente. De 

gemeente wil inwoners en andere partners daarom meer betrekken bij plannen. Ook komen er vanuit de samenleving steeds 

meer initiatieven waarvoor de gemeente ruimte wil geven. In plaats van zelf plannen te maken, maakt de gemeente vaker 

plannen van anderen mogelijk. Om ervoor te zorgen dat participatie zo goed mogelijk gebeurt, ontwikkelt de gemeente 

Steenwijkerland een visie op (inwoners)participatie. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om deze visie beter in 

te vullen. In totaal vulden 701 inwoners de korte vragenlijst in: 635 via het inwonerspanel en 66 via een open link. De 

vragenlijst kon worden ingevuld van 27 mei tot en 6 juni 2021.

Een van de manieren om mee te 
denken met de gemeente is door de 
mening te geven via het 
Inwonerspanel Steenwijkerland 
Peilt. 
• Bijna twee derde van de 

inwoners (62%) heeft, behalve 
via het Inwonerspanel, wel eens 
met de gemeente meegedacht. 

• In de kern Steenwijk is het 
aandeel inwoners dat heeft 
meegedacht met de gemeente 
(55%) lager dan gemiddeld in de 
andere kernen (66%).

• Gemiddeld geven inwoners een 
6,0 voor de manier waarop de 
gemeente inwoners betrekt bij 
het maken van nieuwe plannen.

• 58% geeft een voldoende (6 of 
hoger).

• Inwoners merken vaak op dat de 
gemeente hen, in hun ervaring, 
betrekkelijk laat om hun mening 
over een plan vraagt.

Fig. 1: Heeft u ook al eens op andere manieren meegedacht? Meerdere antwoorden mogelijk

Fig. 2: Wat vindt u van de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij 
het ontwikkelen van nieuwe regels, plannen en projecten? (rapportcijfer)

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een digitaal 

inwonerspanel. Wilt u ook lid worden van het 

inwonerspanel en met de gemeente meedenken? U 

kunt u aanmelden op www.steenwijkerlandpeilt.nl. 
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MOMENT VAN MEEDENKEN

MANIER VAN MEEDENKEN

• De meeste inwoners (79%) willen 
betrokken worden bij de beginfase van 
een participatietraject. Hierbij gaat het 
om bijvoorbeeld het meedenken over 
mogelijke onderwerpen of over de 
aanpak van een plan.

• Een kleiner deel van de inwoners 
(28%) zou betrokken willen zijn bij 
het evalueren van het plan en 
bespreken of het plan op de juiste 
manier is uitgewerkt en of het doel is 
behaald. Slechts een klein deel (6%) 
wil helemaal niet betrokken worden.

• Inwoners van de kern Steenwijk 
geven minder vaak (31%) de voorkeur 
aan bewonersbijeenkomsten dan 
inwoners van andere kernen in 
Steenwijkerland (44%). Ook noemen 
inwoners van de andere kernen in 
Steenwijkerland vaker een plaatselijk 
belang, wijkvereniging of andere 
belangenvereniging (38%) dan 
inwoners van Steenwijk (14%).

Fig. 5: Op welke manier wilt u het liefst uw mening geven over plannen, 
projecten of regels? Meerdere antwoorden mogelijk
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Fig. 3: Welke omschrijving past het beste bij u? Ik wil meedenken 
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Fig. 4: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de 
volgende stellingen?

• Driekwart van de inwoners denkt, 
ongeacht de uitkomst, graag mee. 
Zeven op de tien zegt zowel mee te 
willen denken als er wél een duidelijk 
plan is en ook wanneer er nog geen 
duidelijk plan is. Het aandeel dat niet 
wil meedenken is iets groter wanneer 
er sprake is van een duidelijk plan.

• Voor twee derde is het van belang dat 
hun participatie ook van invloed is op 
het plan.
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VOORWAARDEN VOOR PARTICIPATIE

BOUWPLANNEN EN DE OMGEVINGSWET

• Vooral duidelijkheid over de 
belangen (wat zijn de voordelen, 
nadelen en effecten voor de mensen) 
en duidelijkheid over verwachtingen 
(wat wordt er gedaan met de 
inbreng) zijn belangrijke 
voorwaarden voor goede participatie.

• Informatie over de andere 
deelnemers (wie zijn erbij betrokken) 
en de samenstelling van de groep 
vindt men minder belangrijk voor 
een goed traject.

In 2022 gaat de Omgevingswet in. Dit 
betekent dat zowel de gemeente als 
aanvragers van een vergunning inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en andere overheden moeten 
betrekken bij een besluit. Dit betekent dus 
dat (bouw)plannen niet meer uitgevoerd 
worden zonder belanghebbenden (dit zijn 
mensen die iets met het plan te maken 
hebben of er iets van zullen merken) 
erover te spreken of erbij te betrekken.
We vroegen aan inwoners wat zij van de 
gemeente verwachten. De meeste 
inwoners zeggen behoefte te hebben aan 
informatie voor het opstellen van plannen 
en begeleiding van de gemeente tijdens de 
bijeenkomsten. Een klein deel, 32 procent, 
verwacht van de gemeente dat zij de 
leiding neemt bij het participatieproces.

Fig. 7: Wat verwacht u van de gemeente? Meerdere antwoorden 
mogelijk

I&O Research  | Juli 2021  

Fig. 6: Wat zijn volgens u de belangrijkste voorwaarden voor een 
goede participatie? Maximaal 5 antwoorden
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