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Vragenlijst bij stap 1:  

Participatieniveau bepalen 
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Het participatieniveau bepalen 

Met het beantwoorden van de onderstaande vier vragen bepaalt de initiatiefnemer het participatieniveau. 

Elk antwoord kent een aantal punten. Door het totaal aantal punten te delen door 4 geeft een uitkomst 

waarmee het participatieniveau wordt bepaald. 

 

a. In welke categorie past het initiatief? 

In hoeverre een initiatief als ‘groot’ of ‘klein’ moet worden gezien, is gedeeltelijk te bepalen aan de aard 

en omvang. Het is vaak ook een (politiek/maatschappelijk) gevoel. 

 

Aantal punten Omschrijving Toelichting/voorbeeld 

7 Gemeentebrede ingreep Windturbines, winkelcentrum, rondweg, 

station, snelweg. 

6 Zware herstructurering transformatie, asielzoekerscentrum, GGZ 

instelling 

5 Lichte herstructurering Woningbouw, bedrijventerrein 

4 Zware functiewijziging Zonnevelden, coffeeshop, onderwijsinstelling, 

inbreidingslocatie 

3 Lichte functiewijziging Detailhandel, boekwinkel met horeca 

nevenfunctie 

2 Aan huis gebonden bedrijf Hondentrimsalon, yogastudio, catering, 

tandarts 

1 Aan huis gebonden beroep Administratiekantoor, kapper, nagelstudio 

 

 

b. Welke positieve invloed heeft het initiatief op de omgeving? 

Ga na of het initiatief bijdraagt aan de afspraken en doelen in het politiek akkoord, de omgevingsvisie, 

(programma-/beleids-)doelen van de organisatie en/of aansluit bij al bestaande projecten. Ga ook na of 

er binnen het initiatief onderdelen zitten die bijdragen aan het algemeen belang. 

 

Aantal punten Omschrijving Toelichting 

7 Zeer groot Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving. 

Gemeentelijk/regionaal/landelijk 

6 Groot Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving. 

Gemeentelijk/regionaal 

5 Behoorlijk Anderen dan de initiatiefnemer zullen profijt ervaren. 

Gemeentelijk 

4 Enigszins Enkele anderen dan de initiatiefnemer zullen enig profijt 

ervaren. Wijkniveau 
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3 Weinig Enkele anderen dan de initiatiefnemer zullen beperkt profijt 

ervaren. Buurtniveau 

2 Nauwelijks Mogelijk dat nog anderen dan de initiatiefnemer enig profijt 

kunnen ervaren. Straatniveau 

1 Niet Niemand anders dan de initiatiefnemer ervaart profijt. 

 

c. Is er hinder van het initiatief voor de omgeving, na realisatie? 

Bij deze vraag kijk je naar: kwantiteit x kwaliteit, dus: hoeveel belanghebbenden zijn er die nadelige 

effecten ondervinden en hoe heftig zijn deze effecten? Je kijkt dan naar impact en de mate. Bij impact 

gaat het om: 

- uitstraling (esthetisch), 

- overlast (geluid, geur, trilling), 

- uitzicht (aanzicht, schaduw), 

- praktisch (toegang, parkeren), 

- ideëel (natuur, milieu, cultureel, gezondheid, jeugd), 

- financieel/economisch (concurrentie) 

- principieel (zondag openstelling). 

 

Bij mate gaat het om:  

- De mate waarin een specifiek belang rechtstreeks wordt geraakt. 

- De hoeveelheid verschillende belangen die worden geraakt. 

- De mate waarin een geraakt belang wordt beschermd door regels. 

 

Aantal punten Omschrijving 

7 Zeer groot 

6 Groot 

5 Behoorlijk 

4 Enigszins 

3 Weinig 

2 Nauwelijks 

1 Niet 

 

 

d. Krijgt het initiatief veel aandacht in politiek, pers of social media? 

Bepaal dit door gesprekken en het monitoren van (social) media. 

 

Aantal punten Omschrijving Toelichting 

7 Zeer groot Het initiatief heeft al geleid tot politieke spanning. 

6 Groot Politieke aandacht heeft zich al duidelijk getoond en geeft 

spanning. 

5 Behoorlijk Politieke aandacht heeft zich al duidelijk getoond. 

4 Enigszins Duidelijke indicatie dat er politieke aandacht uitgaat naar het 

initiatief. 

3 Weinig Enige indicatie dat er politieke aandacht uitgaat naar het 

initiatief. 

2 Nauwelijks Theoretische mogelijkheid dat de politiek aandacht heeft voor 

het initiatief. 

1 Niet Geen verwachting of indicatie dat er politieke aandacht 

uitgaat naar het initiatief. 

 

1.3 Het participatieniveau van het initiatief 

Bepaal het participatieniveau door:  

- Het aantal punten bij de antwoorden van vraag 1 tot en met 4 op te tellen.  
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- Deel dit totaal door 4.  

- Controleer de uitkomst met de tabel hieronder.   

 

 

 

 

Aantal punten Participatieniveau Toelichting 

7 Niveau 3 Veel participatie = veel impact op de omgeving 

6 Niveau 3 Veel participatie = veel impact op de omgeving 

5 Niveau 2 Gemiddelde participatie = gemiddelde impact op de 

omgeving 

4 Niveau 2 Gemiddelde participatie = gemiddelde impact op de 

omgeving 

3 Niveau 1 Weinig participatie = weinig impact op de omgeving 

2 Niveau 1 Weinig participatie = weinig impact op de omgeving 

1 Niveau 0 Geen participatie = geen impact op de omgeving 

 

Wat betekent het niveau van participatie voor het initiatief/plan? 

Niveau Toelichting Voorbeeld 

1. Beperkte participatie - Direct betrokkenen 

informeren 

- Zorgen inventariseren en 

toelichten 

Gesprek, mail, website, 

Webinar, video, buurtinfo, 

buurtapp. 

2. Gemiddelde participatie (+ 

niveau 1) 

- Directe omgeving laten 

meedenken en belangen 

meewegen 

Infoavond, discussiepanel, 

online enquête, social media, 

Webinar, poll op Facebook. 

3. Intensieve participatie (+ 

niveau 1 en 2) 

- Omgeving en stakeholders 

laten meewerken en breed 

informeren 

Brainstorm, Webinar, online 

overleggen. 

 

 


