Omgevingswet: iedereen denkt mee
Participatie cruciaal in iedere fase

Maatschappelijke partner voor inclusie

In 2021 is naar verwachting de Omgevingswet van kracht. In de aanloop
naar de invoering van deze wet, is in iedere fase van het omgevingsproces
een cruciale rol belegd voor het organiseren van participatie; het actief
betrekken van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
In lokale en regionale omgevingsvisies geven gemeenten en provincies
aan hoe zij hier invulling aan gaan geven. In de praktijk blijkt dat veel
initiatieven om participatie te organiseren grote groepen inwoners niet
bereikt. Bijvoorbeeld omdat zij brieven of enquêtes niet kunnen lezen door
een taalachterstand, slechtziendheid, zwakbegaafdheid of een licht
verstandelijke beperking. Of omdat bijeenkomsten voor hen niet
toegankelijk zijn, niet alleen fysiek, maar bijvoorbeeld ook vanwege een
veelheid aan prikkels of de wijze waarop informatie verstrekt wordt.

Resultaten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alle burgers, ook zij wiens stem we
niet of minder snel horen, daadwerkelijk betrekken bij de inrichting en
uitvoering van het omgevingsproces?

Enkele voorbeelden:




Gemeenten en provincies; alle burgers mee laten denken bij de
kerninstrumenten binnen het omgevingsproces: omgevingsvisie,
omgevingsplan, programma’s en projectbesluit
Adviesbureaus; begeleiden, adviseren en uitvoeren van
opdrachten rondom de implementatie van de Omgevingswet voor
provincies en gemeenten

MEE fungeert als regionaal kenniscentrum voor inclusie en heeft veel
kennis en ervaring in het betrekken en activeren van mensen met
uiteenlopende (niet-zichtbare) beperkingen. MEE werkt daarbij zoveel
mogelijk samen met ervaringsdeskundigen en heeft een groot lokaal
en regionaal netwerk, doordat consulenten van MEE in gemeenten
werkzaam zijn in de ondersteuning van kwetsbare burgers (o.a. vanuit
de rol van onafhankelijke cliëntondersteuner in de Wmo en Wlz). Door
het betrekken van MEE als maatschappelijke partner in het
omgevingsproces van beleid tot uitvoering is participatie, ook van hen
wiens stem we niet of minder snel horen, geborgd.

•
•

Organiseren van participatie in alle fasen van het
omgevingsproces, van beleid tot uitvoering
Daadwerkelijk betrekken van alle burgers bij de inrichting
van de eigen leefomgeving, ook van hen wiens stem we door
een (niet-zichtbare) beperking niet of minder snel horen

Hierdoor kan het omgevingsproces uitgevoerd worden zoals gevraagd
in de Omgevingswet. En laten opdrachtgevers en betrokken partijen
zien een inclusieve samenleving na te streven waarin iedereen mee
kan doen en coproducent is van diezelfde samenleving.

Voorbeelden van inzet














In samenwerking met ervaringsdeskundigen meedenken en
meeschrijven in de omgevingsvisie voor wat betreft het
organiseren van participatie van burgers
Voorlichting geven aan medewerkers die betrokken zijn bij de
implementatie van de Omgevingswet
Adviseren over welke thema’s en vragen uit de omgevingsvisie
betrokkenheid gewenst is, met welke resultaten en op welke
manier participatie georganiseerd wordt, bijvoorbeeld in de vorm
van een projectplan
In samenwerking met ervaringsdeskundigen ontwikkelen en/of
toetsen van toegankelijke, traditionele of minder traditionele
meetinstrumenten (zoals een app, animatiefilm of online
platform) en uitvoeren van andere activiteiten
Werven van (lokale) vrijwilligers, zoals ervaringsdeskundigen en
studenten om in te kunnen zetten binnen het projectteam
Burgers proactief opzoeken op lokale vindplekken gebruik
makend van de werkplekken en lokale netwerken van de
consulenten van MEE en hen helpen bij het invullen van
meetinstrumenten
In samenwerking met ervaringsdeskundigen organiseren van
bijeenkomsten of andere wijzen van samenkomen die aansluiten
bij de behoeften van mensen met uiteenlopende beperkingen
(zoals een buurtwandeling of bv. festival gebaseerd op beleving)
Opstellen van een implementatieplan voor het borgen van
succesvolle werkwijzen om burgers te blijven betrekken

“Ik wil ook meedenken”
“Ik wil ook meedenken en meestemmen, omdat ik ook een inwoner ben”
- Uitspraak van een ervaringsdeskundige

