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Evaluatie college participatie Evenementenkader Ouderkerkerplas  
 

Van: Ron Keesom, projectleider Ouderkerkerplas en Judith Riemersma, projectleider participatie 

Datum: 3 mei 2017 

In opdracht van: college van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel 

 

Aanleiding en doelstelling 

De gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken over 

het te ontwikkelen beleid (beleidsparticipatie). Het college heeft dit ook in haar college-agenda 

2014-2018 opgenomen als een uitgangspunt voor te formuleren beleid. 

Om te leren van de verschillende participatieprocessen is het nodig om deze processen waarbij 

inwoners meedenken en meepraten (participeren dus) te evalueren. Hiermee kan het college 

van Ouder-Amstel in de toekomst (beleid)participatie zo nodig beter vorm geven. Bovendien is 

evaluatie een onmiskenbaar onderdeel van een beleidsproces. 

 

De aanleiding voor deze evaluatie is gelegen in: 

 het belang van het evalueren van (participatie) processen en de Participatie-en in-

spraakverordening Ouder-Amstel 2016. 

 het belang van het evalueren van dit proces zoals besproken in de laatste klankbord-

groep Ouderkerkplas. 

 de toezegging die tijdens de behandeling van het evenementenkader in de gemeente-

raad op 16 februari 2017 is gedaan om het participatieproces te evalueren. 

 

Behandeling 

Deze memo bevat een evaluatie die op 9 mei 2017 door het college is vastgesteld, waarbij het 

college de aanbevelingen uit deze evaluatie heeft overgenomen.   

Voor de evaluatie met de leden van de klankbordgroep is op 16 mei 2017 een bijeenkomst 

gepland. Deze memo biedt hierbij een kader voor het gesprek en de leden van de klankbord-

groep kunnen hierop hun eigen inbreng geven. De inbreng van de klankbordgroep op de eva-

luatie wordt aan deze memo toegevoegd en aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden 

en (bij akkoord van de agendacommissie) samen met de evaluatie van andere participatiepro-

cessen met de gemeenteraad besproken.  

 

Inhoud 

In deze memo komen de volgende aspecten van het (participatie)proces aan de orde: 

 De start en voorbereiding  

 De taken en rollen  

 Het proces  

 Het vervolg  

 

Start en voorbereiding  

start 

Het proces om te komen tot een evenementenkader voor de Ouderkerkerplas is gestart met een 

openbare bijeenkomst op 2 februari 2016, georganiseerd door de gemeente Ouder-Amstel 

samen met het Groengebied. Tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over het doel van een 

evenementenkader voor de Ouderkerkerplas en konden vragen worden gesteld aan het Groen-

gebied en de gemeente.  

Na deze openbare bijeenkomst is vrij snel gestart met de 1e bijeenkomst van de klankbord-

groep. Bij de eerste bijeenkomsten was er beperkt beeld bij de klankbordgroep van het verloop 

van het beleids-c.q. participatieproces.  
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Er was (nog) geen concreet collegevoorstel waar de participatie zich op kon richten. Dat was op 

dat moment ook nog niet mogelijk omdat er nog diverse onderzoeken moesten plaatsvinden en 

met name Cirque du Soleil gegevens moest aanleveren.  

 

Hiermee was bij de start onvoldoende duidelijk wat de bandbreedte van de klankbordgroep was, 

waar ze invloed op kon uitoefenen en hoe het participatieproces-en beleidsproces zou verlopen. 

Er had meer tijd gestoken moeten worden in de voorbereiding, planning e.d., wat wel tot gevolg 

zou hebben gehad dat de klankbordgroep pas later had kunnen starten.  

 

klankbordgroep 

Ten behoeve van de samenstelling van de klankbordgroep is een open oproep gedaan tijdens de 

bijeenkomst van 2 februari 2016 om zich aan te melden voor deelname aan een klankbord-

groep. Deze oproep is in het Weekblad voor Ouder-Amstel geplaatst en op de gemeentelijk 

website herhaald. Totaal hebben zich 29 deelnemers opgegeven waarvan 10 tot 18 personen in 

wisselende samenstelling per integrale bijeenkomst aanwezig waren.  

Er zijn 7 bijeenkomsten gehouden op 8 maart, 17 mei, 13 juni, 4 juli, 20 september, 24 oktober 

en 16 november 2016. Daarnaast zijn drie bijeenkomsten met een groep in een kleinere sa-

menstelling geweest ter voorbereiding op de integrale bijeenkomsten.  

 

In de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is de samenstelling en omvang besproken en 

geconstateerd dat omvang en samenstelling redelijk evenwichtig waren. Vastgesteld daarbij is 

dat men altijd later kan aansluiten. Dit is gebeurd met bijvoorbeeld de jongerenwerker van 

Coherente en vertegenwoordigers van Beschermers Amstelland en de vogelwerkgroep. Ondanks 

herhaalde oproepen is het niet gelukt om jongeren te betrekken, een belangrijke doelgroep van 

het evenementenkader. Een jonge inspreker tijdens de commissievergadering van 8 december 

2016 was enthousiast maar in dat stadium was het werk van de klankbordgroep al afgerond. In 

de loop van het proces heeft een aantal leden van de klankbordgroep, om voor hen moverende 

redenen, er voor gekozen niet meer te komen of niet meer alle bijeenkomsten te bezoeken. Dit 

heeft, vanwege de diversiteit van de standpunten binnen de klankbordgroep, een effect gehad 

op de inhoud van het advies van de klankbordgroep.  

 

Conclusies  

Voorafgaand aan de start van de klankbordgroep had het doel van het participatieproces en 

daarmee van de klankbordgroep helder moeten zijn. Ook had de bandbreedte van de participa-

tie en ook het participatieproces en de planning voor iedereen helder gemaakt moeten worden.  

De klankbordgroep was uiteindelijk toch te weinig divers van samenstelling, vooral het ontbre-

ken van jongeren is door de gemeente als een gemis ervaren. Hier had in de loop van het pro-

ces (meer) aandacht aan moeten worden besteed en actie op moeten worden ondernomen.  

 

Taken en rollen  

Het mandaat en de rol van de klankbordgroep voor de Ouderkerkerplas zijn vanaf de eerste 

bijeenkomst en ook in de bijeenkomsten daarna meerdere malen besproken. Na de eerste bij-

eenkomst is een ‘handreiking’ verzonden aan de leden van de klankbordgroep. Het mandaat, de 

taak en de rol zijn omschreven als informeren en raadplegen, gesprekspartner, denktank met 

een raadplegende rol en toetsing van criteria.  

In de laatste klankbordgroep is geconstateerd dat ondanks het aanwezige bewustzijn van de 

raadplegende rol, men toch teleurgesteld was over de invloed die de klankbordgroep heeft gehad 

op het oorspronkelijke raadsvoorstel.  

Er is, zoals eerder aangegeven, uitgebreid ingegaan op het mandaat en de rol van de klankbord-

groep, maar geen uitgebreide structurele uitleg verstrekt over participatiebeleid in Ouder-Amstel 

in het algemeen.  

Hierdoor was wellicht onduidelijk wat de mogelijkheden waren en wat de participatie wel omvat-

te, maar vooral ook wat het niet omvatte. In dit geval werd beoogd informeren en raadplegen en 

dus niet co-creëren. Het proces (gezamenlijk vanuit de onderzoeken en gegevens criteria bepa-

len op basis waarvan een advies is geformuleerd) en de intensiteit van het proces kunnen de 

indruk hebben gewekt dat er wel degelijk sprake was van co-creatie.  
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Er is uitgebreid en bij herhaling uitleg gegeven over het bestuurlijke proces: wie is het besluit-

vormende orgaan, wat is de rol van het college, de portefeuillehouder etc., maar dit is natuurlijk 

geen gesneden koek voor de inwoners c.q. leden van de klankbordgroep en had daarom nog 

meer aandacht moeten krijgen ten behoeve van de helderheid en de verwachtingen bij de klank-

bordgroep.    

 

Voorzitter van de klankbordgroep was de verantwoordelijke wethouder. De wethouder was 

daarmee zowel voorzitter als gesprekspartner van de klankbordgroep. Dit leidde af en toe tot het 

door elkaar lopen van  proces en inhoud, wat mogelijk leidde tot onduidelijkheid en/of verkeerde 

verwachtingen.  

 

Conclusies 

Het doel van het participatieproces was bij de start van het participatieproces niet duidelijk.  

Het mandaat en de taak c.q. rol van participanten zijn niet duidelijk uitgelegd. Ook waar de 

klankbordgroep niet over gaat is niet duidelijk aangegeven. Er had meer aandacht moeten wor-

den gegeven aan de verschillende vormen van participatie en hoe het bestuurlijk proces binnen 

een gemeente verloopt. Hierbij moet de rol van elke actor in het proces (zoals college, gemeen-

teraad, ambtelijke ondersteuning, etc.) goed worden geduid. De dubbelrol voorzitterschap en 

gesprekspartner van de klankbordgroep leidde tot onduidelijkheid. 

 

Het proces 

Informatie en advisering 

In de eerste bijeenkomsten van de klankbordgroep is vastgesteld welke informatie nodig is om 

de impact van evenementen op de omgeving te bepalen. Beschikbare en aanvullende onder-

zoeken en gegevens hierover zijn gedeeld en besproken. Het monitoren van Dancefestival Bui-

ten Westen is in dit kader ook besproken. Uit deze informatie volgde welke criteria voor het 

bepalen van de gewenste evenementen van belang waren en dat hun onderlinge samenhang 

groot en complex was.  

Met deze informatie werd tijdens de zomermaanden, door het invullen van een vragenlijst onder 

de leden van de klankbordgroep geïnventariseerd waar volgens hen de grenzen voor het hou-

den van evenementen liggen. Na de zomer is een enquête gehouden waarvan vragen en uit-

komsten in de klankborgroep zijn besproken. Met alle informatie en alles wat in de klankbord-

groep is besproken en met de resultaten van de inventarisatie en de enquête is door de klank-

bordgroep een advies voor een evenementenkader gemaakt. Er was sprake van veel informatie 

en van veel verschillende soorten informatie waarover de klankbordgroep zich heeft gebogen. 

De klankbordgroep heeft zelf om al deze informatie gevraagd maar voor de helderheid van het 

proces en de doorlooptijd had afbakening van de hoeveelheid informatie meer in de rede gele-

gen.  

 

Parallel aan de advisering door de klankbordgroep heeft het college van B&W een voorstel voor 

een evenementenkader gemaakt en deze als concept gedeeld met de klankbordgroep. Door de 

wens van zowel klankbordgroep als college om de ervaringen van dancefestival Buiten Westen 

en de uitkomsten van de enquête hierin mee te nemen was dit conceptvoorstel niet eerder 

beschikbaar. Het uitblijven van de gevraagde onderzoeksgegevens van Cirque du Soleil speelde 

hierbij ook een rol.  

In het conceptvoorstel van B&W was dit evenement daarom met de nodige voorbehouden op-

genomen.  

 

Het was de klankbordgroep voldoende duidelijk gemaakt dat het college met een con-

ceptvoorstel zou komen maar de timing van het neerleggen van dit conceptvoorstel (laat in het 

proces en gelijktijdig met het moment dat de klankbordgroep haar advies ging formuleren), is 

de helderheid van het proces en de verwachtingen die de leden van de klankbordgroep hadden 

niet ten goede gekomen, alle gegronde redenen ten spijt. Na de klankbordgroep van 16 novem-

ber is het collegevoorstel aangepast waarbij Cirque du Soleil, andere langer durende evenemen-

ten en een tweede dag voor een dancefestival zijn geschrapt. Hiermee is de inbreng van de 

klankbordgroep op deze aspecten door het college overgenomen.  
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Communicatie 

Er is regelmatig gecommuniceerd met de leden van de klankbordgroep via e-mail. De leden van 

de klankbordgroep zijn daarmee goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De 

beantwoording van vragen liet vaak te lang op zich wachten. De wijze van communiceren (via 

e-mail) was naar tevredenheid.  

 

Resultaat 

Het advies van de klankborgroep is, zoals besproken, opgenomen bij het voorstel van het colle-

ge aan de gemeenteraad als weerslag van het participatietraject. 

Met de inbreng vanuit de klankbordgroep zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn gegevens verza-

meld, is dancefestival Buiten Westen gemonitord en zijn eisen aan duurzaamheid, regionale 

geluidsnormen, in het beleidskader opgenomen. Mede onder invloed van de reacties uit de 

klankbordgroep is besloten om Cirque du Soleil en andere circussen en een tweede dag met een 

dancefestival uit het voorstel te halen. 

 

De belangrijkste verschillen tussen het voorstellen van de klankbordgroep en het uiteindelijk 

voorstel van het college aan de gemeenteraad zijn; 

 het maximaal aantal bezoekers (bijvoorbeeld 10.000/15.000 mensen bij dancefestival) 

 de geluidseisen (bijvoorbeeld 95/100 dB(A) op het veld en 50/65 dB(A) en 69/90 dB(C) 

bij omliggende woningen)  

 wel of geen andersoortig muziekfestivalweekend 

 aantal (8/12) en aantal bezoekers (2.000/8.000) 

Doordat de aanpassingen in het raadsvoorstel van het college van B&W laat in het proces (na 

de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep) te doen is een beeld ontstaan bij een deel van 

de klankbordgroep dat de verschillende voorstellen haaks op elkaar staan en de klankbordgroep 

geen invloed heeft gehad. Zoals hiervoor reeds aangegeven is juist op basis van de inbreng van 

de klankbordgroep het voorstel van het college uiteindelijk op belangrijke onderdelen aange-

past. Er was echter nog wel sprake van afwijkingen ten aanzien van het advies van de klank-

bordgroep en deze afwijkingen hadden nog nadrukkelijker onderbouwd in het voorstel  kunnen 

worden weergegeven om daarmee helderheid richting klankbordgroep te geven waarom het 

college afwijkt van hun advies. Tevens had hier extra aandacht aan kunnen worden besteed in 

extra communicatie, bijvoorbeeld door middel van e-mail of een extra bijeenkomst. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Er was geen concreet (concept) voorstel waar de klankbordgroep advies over kon uitbrengen. 

De planning had opgeschort moeten worden omdat een zorgvuldige participatie, gelet op de tijd 

niet haalbaar was. Er was sprake van veel verschillende informatie voor de klankbordgroep.  

Er is niet uitgebreid gemotiveerd in welke mate en waarom afgeweken wordt van het advies 

van de klankbordgroep. Vragen en e-mails vanuit de leden van de klankbordgroep werden niet 

altijd tijdig beantwoord. 

 

Het vervolg 

Na de besluitvorming in de gemeenteraad had het vastgestelde beleid naar de klankbordgroep 

moeten worden gestuurd evenals een planning voor de evaluatie. Dit heeft te lang op zich laten 

wachten. De evaluatie maakt onderdeel uit van het gehele proces en dus ook van het proces 

van de klankbordgroep. Een evaluatie kost tijd vanwege de benodigde zorgvuldige analyse 

maar moet niet te lang na de vaststelling van het beleid worden gehouden. Bij de evaluatie 

worden alle participanten betrokken.  

 

Conclusie  

Kort na afronding van het participatieproces hadden de participanten geïnformeerd moeten 

worden over de uitkomst van het proces (het vastgestelde beleid) en eventuele vervolgstappen. 

De evaluatie heeft te lang op zich laten wachten. 
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Op grond van het bovenstaande en de conclusies die daarin worden getrokken doen wij de 

volgende aanbevelingen: 

 

Aanbevelingen 

 

1. Vooraf helder kaders en inrichting/planning van het participatieproces vastleg-

gen en deze tijdig (vooraf) communiceren met de participanten; 

 

2. Participatievorm en bestuurlijk proces uitgebreider communiceren; 

  

3. Meer tijd nemen voor de voorbereiding van het (participatie) proces (met in-

achtneming van aanbeveling 1 en 2); 

 

 Toelichting: 

Voor de rol en taak van de klankbordgroep zijn heldere kaders en een goede inrichting 

vooraf van het (participatie) proces relevant om hiermee helderheid te scheppen en geen 

onjuiste verwachtingen te wekken. Het is belangrijk hier voldoende tijd voor te nemen.  

Het verdient aanbeveling de hoeveelheid informatie en de onderwerpen waarover advies 

wordt gevraagd goed af te bakenen aan het begin van het traject en hier ook goed op te 

sturen 

 

4. Voorzitterschap van een klankbordgroep bij de projectleider (of anderszins) be-

leggen; 

 

5. Participatieproces duidelijk inrichten 

 

Toelichting:  

Voor een duidelijk participatieproces is een concreet (concept) voorstel waarover gespro-

ken kan worden en advies kan worden uitgebracht van belang. In het kader van de hel-

derheid en verwachtingen van de participanten is het belangrijk om uitgebreid te motive-

ren in welke mate en waarom afgeweken wordt van het advies van de klankbordgroep en 

zo nodig hier mondeling in een extra bijeenkomst van de klankbordgroep een nadere toe-

lichting op geven. 

 

6. Planning opschorten indien blijkt dat meer tijd nodig is voor een zorgvuldige par-

ticipatie en hierover tijdig communiceren; 

 

7. Tijdige beantwoording van correspondentie naar de participanten; 

 

8. Kort na vaststelling van het beleid participanten informeren over vervolg van het 

proces en het proces evalueren. 

 

 

 


