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Wat is maatschappelijke participatie?
Maatschappelijke participatie is de deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties aan het beleid- en besluitvormingsproces, oftewel het planproces. Het zoeken naar en
inbrengen van initiatieven is hier onderdeel van. Maatschappelijke initiatieven zijn alternatieven en
varianten voor een project. Participatie is nodig om informatie, kennis, belangen en standpunten te
delen, met als doel een kwalitatief beter besluit, met meer draagvlak en een korte doorlooptijd.
Deze doelen worden bereikt door de meedenkkracht, initiatieven en ideeën uit de maatschappij te
gebruiken. Participatie is een essentieel onderdeel van de relatie tussen overheid en maatschappij.
Participatie is succesvol als de verantwoordelijke bestuurders het enthousiast ondersteunen,
ambtenaren het proces vakkundig regisseren en de inbreng vanuit het publiek een warm welkom
krijgt. De Code is een uitwerking van de principes van Sneller & Beter en de MIRT spelregels. Hierin
staan alle processtappen die een project met een rijksbijdrage moet doorlopen.
Code maatschappelijke participatie
1) Inbreng vanuit de maatschappij wordt gedurende het gehele planproces meegenomen.

De verantwoordelijke bestuurder creëert ruimte in de planning, begroting en capaciteit van
projecten om de kwaliteit van participatie te waarborgen. Participatie vindt plaats
voorafgaand aan ieder beslismoment.

Een participatieplan maakt duidelijk welke keuzes in welke fase aan de orde zijn, zodat
maatschappelijke initiatieven en inbreng daaraan constructief kunnen bijdragen.

Tijdens de initiatief-, verkennings- en planuitwerkingsfase wordt er actief en gericht naar
inbreng en ideeën vanuit de maatschappij gevraagd, passend bij de fase. Participatie gaat
immers over de opgave, de mogelijke oplossingen, de afweging tot een voorkeursoplossing
en de inpassing van die oplossing. Ook tijdens de realisatiefase wordt de omgeving actief
geïnformeerd en betrokken.

Iedereen krijgt een inhoudelijke reactie op zijn inbreng. Bij maatschappelijke initiatieven is
een dialoog over de inhoudelijke wensen van de initiatiefnemer, de politieke wensen van de
bestuurder en de mate waarin het initiatief aansluit bij de doelen van het project zoals
vastgelegd in een startdocument de eerste stap. Centraal staat hierbij de mate waarin een
initiatief kansrijk is, of kan worden, en binnen redelijke termijnen kan worden uitgewerkt.
2) Maatschappelijke initiatieven worden met dezelfde zorg als overheidsinitiatieven behandeld.

Aan de hand van de doelstellingen van een project wordt getoetst of een maatschappelijk
initiatief kansrijk is. De uitkomsten van dit onderzoek worden met de initiatiefnemer
besproken. Nieuwe alternatieven worden zo vroeg mogelijk in de verkenningsfase
gevraagd,zodat deze volwaardig kunnen worden mee genomen.

Een kansrijk maatschappelijk initiatief krijgt gelijke kansen als overheidsinitiatieven. Ze
worden ondersteund bij onderzoek en verdere uitwerking. Steun aan een maatschappelijk
initiatief is maatwerk. Het kan bestaan uit kennis, informatie, netwerk of een financiële
bijdrage voor onderzoek of verdere ontwikkeling.

Het uitwerken en onderzoeken van een maatschappelijk initiatief vindt altijd plaats in
coproductie met de initiatiefnemer, die zelf de verantwoordelijkheid houdt.

Na verdere uitwerking en ontwikkeling van het initiatief vindt een definitieve beoordeling
plaats onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke bestuurder, die bepaalt of het
initiatief geheel, gedeeltelijk of niet wordt meegenomen in het verdere planproces.

Indien de initiatiefnemer zich niet kan vinden in de beslissing het initiatief geheel of
gedeeltelijk terzijde te schuiven, kan de initiatiefnemer de verantwoordelijke bestuurder
vragen een onafhankelijke groep experts te laten adviseren over de haalbaarheid.
3) Participatie is transparant.

Transparantie en communicatie zijn essentieel om de vroegtijdige inbreng van
maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Daarom is aan het begin van ieder project een
startbeslissing openbaar. Hierin staat zowel de definiëring en de afbakening van het
probleem, als het proces en de planning beschreven.

Per project staat in een participatieplan hoe en wanneer de maatschappij wordt betrokken.
Hieruit wordt duidelijk op welke wijze participatie invloed heeft op het
besluitvormingsproces. Het participatieplan is beschikbaar bij de startbeslissing.

Het afwegen van alternatieven is een transparant proces. Bestuurders verantwoorden de
keuzes die zij hierbij maken en laten zien hoe verschillende belangen, zowel procesmatig
als inhoudelijk, hebben doorgewerkt in de besluitvorming. Deze verantwoording wordt als
onderdeel van de voorkeursbeslissing naar de Tweede Kamer gestuurd. Ingebrachte
maatschappelijke initiatieven zijn hierin beschreven.

