Omgevingswet
Na verschillende keren uitgesteld te zijn geweest, is de nieuwe
Omgevingswet begin dit jaar daadwerkelijk in werking getreden.
In de omgevingswet zijn verschillende regels voor ruimtelijke
ordening samengevoegd en vereenvoudigd. De omgevingswet
beslaat alle onderdelen van de fysieke leefomgeving. Zo beschrijft
de wet visies en beleid aangaande de thema’s gezondheid
en veiligheid maar ook geluid, natuur en water. Een van de
pijlers waar de nieuwe omgevingswet op rust is participatie.

Door de invoering van de omgevingswet worden overheden
verplicht tot participatieve aanpak bij projecten. Een initiatief
van Arcadis, voortgekomen uit de Doe & Durf challenge van
NL Ingenieurs, weet op innovatieve wijze digitalisering en
duurzaamheid bij elkaar te brengen en biedt overheden zo
een uitkomst om niet alleen bestuursorganen en bedrijven,
maar ook andere belanghebbende zoals burgers vroegtijdig
bij een project te betrekken.

'Crowdparticipation'
Een digitaal platform om duurzame en maatschappelijk relevante
projecten binnen een instantie (gemeente/ provincie/overheid/
bedrijven) bekend te maken en publieke participatie te stimuleren

In de praktijk betekent dit dat projecten aan participatie-eisen
moeten voldoen. In de aanloop naar de omgevingswet hebben
overheden geworsteld met het inrichten en faciliteren van
participatie. Doordat elk project om een andere aanpak vraagt
is niet vastgelegd op welke wijze deze participatie moet plaats
vinden. Eén van de initiatieven die inspeelt op de vraag van
zowel overheden, gemeenten als bedrijven om participatie tussen
alle belanghebbende te faciliteren is ‘Crowdparticipation’, een
platform wat burgers en overheden met elkaar in verbinding
brengt ter bevordering van een duurzamere samenleving. Dit
initiatief is voortgekomen uit de Doe & Durf Challenge 2018, die
elk jaar gehouden wordt onder jonge innovatieve ingenieurs van
de grootste ingenieursbureaus van Nederland.

'Crowdparticipation'; de uitkomst voor overheden na
invoering van de Omgevingswet

Overheden, ingenieursbureaus en bewoners komen samen op online platform 'Crowdparticipation'
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wat voor projecten er op de planning stonden, ik heb zo'n
sticker op de brievenbus dus krijg nooit het lokale krantje",
vertelt een inwoner. "Nu dit platform er is, blijf ik via de
website of via meldingen op mijn mobiele telefoon helemaal
op de hoogte. En ik kan mijn stem laten horen door de tokens
in te zetten". Een andere inwoner vertelt nu veel meer te weten
over hoe de gemeente haar keuze moet maken: "Als ik voor het
duurzame zwembad kies, dat een grote impact heeft, moet ik
veel tokens inleveren. Als ik voor kleinere lokale projectjes kies
zoals een nieuwe speeltuin hier, kan ik op veel meer plaatsen
iets betekenen, maar heb ik niet genoeg tokens meer over voor
het zwembad". Burgemeester Groon: "Ik hoop dat veel andere
gemeenten ook dit platform zullen implementeren. We zijn
Arcadis dankbaar dat wij dit als gemeente als eerste hebben
mogen testen, we lopen nu voor op andere gemeenten!"

Ervaringen
Het is vaak een punt van discussie: wethouders vragen zich vaak
af hoe ze hun inwoners meer kunnen betrekken, en inwoners
klagen dat de gemeente een project heeft uitgevoerd zonder
hun weten of zeggenschap. Dit is een bekend fenomeen. "We
hebben een gelimiteerd budget, en zo veel wensen. En al die
bijkomende afwegingen, het ene project is duurzamer dan het
ander, maar ook duurder. En de andere heeft weer een grotere
sociale impact", aldus burgemeester Groon van de gemeente
Caardis. "Sinds we het Crowdparticipation platform hebben
getest, weten we veel beter waar we onze energie in moeten
steken". Ook de bewoners zijn enthousiast over het platform.
"Ik heb nooit geweten

en faciliteren door bewoner te betrekken bij lokale projecten
en hen de mogelijkheid te geven om hun prioriteiten kenbaar
te maken. Door het inzetten van tokens kunnen bewoners hun
voorkeur voor één of meerdere projecten duidelijk maken. De
hoeveelheid tokens die een bewoner ontvangt is representatief
voor het totale budget van de instantie, deze kan door de bewoner
naar eigen inzicht verdeeld worden over de projecten. Om het
laagdrempelig te houden bevat het platform een 'stemwijzer',
welke gelinkt is aan de duurzaamheidselementen van de
omgevingswijzer. Deze stemwijzer zal de bewoners visueel
assisteren in de selectie van de projecten. Met dit platform wordt
niet alleen publieke participatie gestimuleerd, ook worden de
bewoners geïnformeerd over de projecten die op de planning
staan en worden zij op de hoogte gebracht van de impact die
deze projecten hebben op de buurt. Door het inzetten van de
tokens heeft de bewoner invloed op de ontwikkelingsrichting
en priorisering van de projecten, waardoor ook het draagvlak
onder de bewoners toeneemt.
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