Investeren in
vertrouwen

Relatie met
de omgeving
Behoorlijk veel, Er is een
bestuursakkoord, vanaf de
startbeslissing zijn
stakeholders betrokken.
Klankbordgroep met brede
vertegenwoordiging

Deze zijn goed bekend
omdat alle lokale
overheden en
terreinbeheerders
actief zijn betrokken.

Historie &
dynamiek

Bewustzijn van en
vaardig met
investeren in
vertrouwen is goed

Diversiteit in
Stedelijke en
agrarische
doelgroepen in
kaart brengen. Hier
een keuze maken.

Ervaringen uit
het verleden
kunnen invloed
hebben op het
vertrouwen.

Zoeken naar bredere
ambitie gebeurt al
(mede door corona),
zet dit voort

Er ligt een
samenwerkingsovereenkomst
met de 7 partijen en er loopt
een speciaal spoor op het
verzilveren van
meekoppelkansen

Al goed verankerd,
dat is bijzonder in
deze fase

7

Met de 7
partners
hebben we het
gebied goed in
beeld.

7,5
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Oplossing staat centraal.
Projectdoel is leading, maar
geen gebiedsbenadering
waarin de opgave wordt
gekoppeld aan andere
opgaven van stakeholders.
Is deze keuze expliciet naar
buiten gebracht naar
stakeholders?

6,5

6
6,5

8

Al vroeg bij elkaar
gekomen, dt is
bijzonder. Maar hoe
hou je momentum en
betrokkenheid vast?

We hebben tot nu toe voor
elke fase apart een
strategie. In SOK zijn wel
belanrijke rollen en
taakverdeling vastgelegd
voor meerdere fasen.
We hebben een strategie voor de
verkenning waar we nu in zitten.
Deze scherpen we aan obv onze
ervaringen. Aan het einde van de
verkenning zullen we hem
actualiseren voor de volgende
fase obv waar we staaan

8
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Er is een strategie
voor deze fase.
Daarna wordt het
vervolg ingevuld.
Adaptief en
flexibel.

In de huidige
participatiestrategie is geen
doorkijk naar de
volgende fase

Maak duidelijker wat er
gebeurt met de inbreng,
hoe deze wordt
meegewogen in de
voorkeursvariant (of niet)
en wat er in de volgende
fasen voor mogelijkhedne
zijn voor inbreng en
betrokkenheid

Participatiestrategie

6

Traditionele procesaanpak,
ruimte voor ander paden
lijkt niet benut te worden. Is
er ruimte voor oplossing
buiten de gebaande paden?

Aan het begin van
het project is input
van omgeving
gevraagd tijdens
informatiebijeenkomsten

Het team is zeer
competent

Klankbordgroep is erg
breed en rol is
onhelder. Naam
Klankbord geeft
beperkte verwachting.
Meer differentiatie
geeft meer kans op
resultaat.

Helder maken
wat je beoogt
met participatie
in de huidige en
volgende fases

De business
case is nog
niet helemaal
rond

Zijn de kaders helder
genoeg en is het team
instaat hier ook naar te
handelen en waar
nodig op te rekken.

Het is een
competent
en lerend
team
Uitgangspunten en
kaders zijn helder.
Koppeling aan het
grotere geheel via
PAGW, TBES en NPNL.

Als voorbeeldproject /
pilotproject verwacht je ook
vernieuwende methoden
(niet gehoorde stakeholds
betrekken, corona)

Ideeen en suggesties van stakeholders worden
op verschillende manieren en momenten
opgehaald. Het blijkt lastig voor stakeholders
om ideeen en suggesties op het
abstractieniveau van een verkenning aan te
leveren. Vaak betreft het concrete uitwerkingen
die beter passen in een planstudie- of
realisatietraject. Deze ideeen worden wel
geregistreerd om eventueel later te gebruiken.
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Zijn er krachten die
dit team remmen?

Uitgangspunten,
kaders & team

Door oplossing
centraal te zetten is
er automatisch een
keuze voor
voorzitterschap door
RWS/Provincie in
KBG en SOKpartners.

Belangen
& waarden

SOK partners
lijkt het KESproces wel
goed
ingericht.

Zoals eerder aangegeven met de
belangen van de 7 betrokken
partijen wordt goed rekening
gehouden. Met de partijen
daarbuiten zijn we het aan het
opbouwen. Bv lokale bedrijfsleven
is nog nauwelijks betrokken.

Met groepen
buiten de SOK
zijn de belangen
en waarden nog
niet voldoende
getoets/gedeeld.

6 -9
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proces 7 SOK
partijen is intensief,
vraagt veel tijd,
waardoor er nu
onvoldoende tijd is
voor andere
omgevingspartijen

In de planning lijkt
voldoende ruimte
voor participatie te
zijn genomen

Focus op meekoppel
kansen, maar minder
focus op
onderliggende
belangen en
waarden. Vanuit
project hier meer voor
openstellen.
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Relatie met
stakeholders

De SOK
beschrijft de
relatie en de
escalatie tussen
de partijen.

Dit is goed gedaan.
De meekoppelkansen
worden nu verkend.

8

Tijd &
gelegenheid

Samenwerking in ambtitie,
strategie en uitvoering

Betrokkenheid is
mooi en goed, mede
door financiële
betrokkenheid.

8

SOK partijen is prima. Overige
hebben we later opgestart waardoor
ze niet goed in de planning
zaten/zitten. We zijn dit nu als nog
aan de planning aan het toevoegen
maar hun rol is tov de 7 niet zo heel
groot (vooral toetsend). Zoek nog
hoe we dit beter kunnen doen

Ladder van
participatie

Met de 7 samenwerkende
partijen is flink geïnvesteerd in
vertrouwen en met resultaat.
Met de schil er omheen
(belangenpartijen,
bewoners/omwonende) zijn we
het nog aan het opbouwen.

Bij de 7 SOK-partijen zit
investeren en vertrouwen
goed. Maar is dat ook
voldoende buiten deze groep.
'vraag buiten de deur',
Monitor het vertrouwen.

Voor zover
besproken,
goed

Inbreng van partners
(omgevingspartijen) is groot en is tijd
voor. Voor serieuze inbreng van
andere omgevingspartijen
(bewoners, bedrijven,
belangenverenigingen) zou er bij de
verdere uitwerking meer tijd
genomen kunnen worden.

We staan nog
aan het
begin. De
basis is wel
gelegd.

Dat wordt wel meegenomen,
maar omdat uitwerking nog niet
concreet is, nog niet zichtbaar.
Belangen en waarden van
omgevingspartijen verschillen
onderling ook erg.

Creativiteit en het vertrouwen
zit in het team. Maar toon ook
voldoende lef om op creatieve
wijze participatie en
communicatie op te zetten.
Vooral nu in tijden van Corona.

Reframing kan de
koppelkansen
versterken. Maak
gebruik van taal en
naamgeving.
In beginstadium van project hebben
we vaak de grenzen opgezocht en
zijn we daardoor ook vaak
uitgenodigd voor exteren
bijeenkomsten, hoe doen jullie dat?
nu in de latere fasen zoeken we die
grenzen wat minder vaak.
De manier van samenwerken
met de 7 partijen is voor mij echt
anders dan in mijn voorgaande
projecten. Dit is echt samen. De
manier van participeren door
partijen buiten de sok is heel
standaard.

Buiten de
gebaande
paden

De participatie is
nog gericht op de
usual suspects
volgens
traditionele
aanpak.

Window of
opportunity

De invloed van
het
ingenieursbureau
is traditioneel
ingestoken

