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Aanleiding
Gemeente Hellevoetsluis heeft op 18 april 2019 een gebiedsvisie voor Hellevoetsluis Zuidoost vastgesteld. In dit
gebied spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen: een zonneveld voor duurzame energieopwekking ten
behoeve van bedrijf Farm Frites, de wens voor een nieuwe ontsluitingsweg voor vrachtverkeer van en naar Farm
Frites, en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk de Akkerranden bij de kern Oudenhoorn. Hellevoetsluis
beoogde de besluitvorming rondom deze gebiedsvisie in goede banen te leiden door middel van een
participatietraject, om zo politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren. Gezien het feit dat de ontwikkelingen
in dit gebied invloed hebben op een groot aantal inwoners, was het te verwachten dat de gebiedsvisie onder een
vergrootglas zou liggen. Mede daarom zijn er meerdere inloop- en informatiebijeenkomsten georganiseerd en
zijn er tientallen individuele gesprekken met inwoners gevoerd. Alhoewel er positieve effecten van de
gebiedsvisie uitgaan, constateerde de gemeente Hellevoetsluis ook knel- en discussiepunten. De gemeente
Hellevoetsluis heeft daarom Citisens gevraagd de ontwikkeling en uitvoering van het participatietraject rondom
de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost te evalueren. De opdracht: terugkijken om stappen vooruit te kunnen
maken. De evaluatie moet lessen opleveren over de manier waarop de visie tot stand kwam in de lokale (politieke)
context én lessen over hoe de interactie met stakeholders op een passende en vernieuwende manier
vormgegeven kan worden. Oftewel antwoord op de vraag: 'Hoe organiseert u betrokkenheid in uw lokale
samenleving bij ruimtelijke thema's?'. De evaluatie is daarmee toekomstgericht.

De gebiedsvisie heeft betrekking op de zuidoostelijke rand Hellevoetsluis. Waar in dit gebied eerst de grens tussen
gemeenten Bernisse en Hellevoetsluis lag, is door middel van een grenscorrectie op 1 januari 2018 het dorp
Oudenhoorn in zijn geheel bij Hellevoetsluis gekomen. Bedrijf Farm Frites, dat sinds 1976 een locatie heeft binnen
dit gebied, kent een grote hoeveelheid vrachtverkeer dat zich via de woonwijk Kooistee naar regionale
ontsluitingswegen beweegt. Dit leidt tot overlast in de woonwijk in de vorm van milieuhinder en
verkeersonveiligheid. Daarnaast heeft Farm Frites de ambitie om haar productie en energiebehoefte te
verduurzamen. De eerste stap hierin is de aanleg van een grootschalig zonneveld. Dit sluit aan bij het
gemeentelijke duurzaamheidsbeleid vastgelegd in de 'Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu' en de 'Routekaart
Duurzaam Voorne Putten'. Tot slot wordt er met de aanleg van nieuwbouwwijk de Akkerranden voorzien in een
behoefte van het dorp Oudenhoorn. Hier ligt de wens voor nieuwe woningen ook jongeren de mogelijkheid te
bieden in Oudenhoorn te blijven wonen en om vergrijzing tegen te gaan.
Grenzend aan het gebied dat de gebiedsvisie beslaat vindt al ruimtelijke ontwikkeling plaats, met de uitbereiding
van industrieterrein Kickersbloem 3 in het oosten van Hellevoetsluis. Dit project heeft, zoals bij veel
ontwikkelingen in de openbare ruimte, tot veel discussie geleid. Belangenverenigingen spraken zich hier tegen uit
ter bescherming van het milieu en landschap in dit gebied. Eenzelfde belangenvereniging is ook betrokken bij de
gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost.
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Centrale vraag en deelvragen
De volgende centrale vraag is beantwoord in de evaluatie:
Hoe is de totstandkoming en uitvoering van de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost verlopen en welke
lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst?

Deze centrale vraag is beantwoord aan de hand van de onderstaande deelvragen, geclusterd naar drie
onderdelen:
1.

Reconstructie totstandkoming en besluitvorming Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost



Wat is de aanleiding van de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost?



Hoe zag het participatietraject bij de ontwikkeling van Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost eruit?



Welke ambities en doelstellingen zijn in de gebiedsvisie geformuleerd?



Wat waren de ambities en doelstellingen van het participatietraject?



Welke inhoudelijke en procesmatige afwegingen zijn gemaakt?



Hoe zag het besluitvormingsproces rondom de gebiedsvisie eruit?

2.

Uitvoering en resultaten van het participatietraject



Hoe zag het proces en de planning van de participatie eruit?



Hoe is de participatie uitgevoerd?



Hoe was de voorbereiding?



Welke vorm en instrumenten zijn ingezet?



Hoe is de participatie uitgevoerd (zorgvuldig proces)?



Hoe was de communicatie en informatievoorziening naar de stakeholders?



Hebben externe factoren een rol gespeeld?



Hoe was het ambtelijk-bestuurlijk en politieke samenspel?

3.

Lessen voor de toekomst



Welke lessen kan de gemeente Hellevoetsluis trekken ten aanzien van het doorlopen van het
participatietraject rondom de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost?
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Onderzoeksperiode
De evaluatie is uitgevoerd in de periode november 2020 - januari 2021 door adviesbureau Citisens.
Onderzoeksmethoden
Allereerst hebben we documenten bestudeerd. Natuurlijk de gebiedsvisie zelf, maar ook de voorbereidende
onderzoeken, verslagen van bijeenkomsten ter voorbereiding op de gebiedsvisie, en notulen en beeldmateriaal
van besluitvormende vergaderingen. Vervolgens hebben we gesproken met stakeholders vanuit de
gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, organisaties, inwoners, en belangengroepen. Daarnaast
heeft er in februari 2021 een duidingssessie plaatsgevonden. Zo werd vanuit alle perspectieven duidelijk wat goed
ging rondom de totstandkoming en uitvoering van de gebiedsvisie, maar ook welke lessen ter verbetering te leren
zijn.
Wederhoorprocedure
Op 24 februari 2021 is de rapportage aan de ambtelijke organisatie toegestuurd voor een verificatie van de feiten.

Dit rapport bestaat uit een aantal onderdelen. We beginnen met de centrale boodschap waarin we onze
bevindingen samenvatten en conclusies en aanbevelingen formuleren. In Hoofdstuk 3 staat de evaluatie van het
de totstandkoming van de gebiedsvisie, de selectie en het uitnodigen van initiatiefnemers, de uitvoering van het
beleidsplan en de resultaten. We lichten de succespunten en knelpunten uit. Vervolgens bespreken we in
hoofdstuk 4 de resultaten van de betrokkenheidsanalyse. Op basis hiervan geven we adviezen mee over de
interactie met inwoners. Tot slot volgen de bijlagen.
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De gemeente Hellevoetsluis heeft een gebiedsvisie voor Hellevoetsluis Zuidoost opgesteld. Hierbij heeft zij
daadkracht en lef getoond, door meerdere grote projecten in één keer aan te pakken. Het werd een complex
project met veel betrokkenen. Wij hebben hierbij gekeken wat de gemeente heeft gedaan om participatie te
organiseren. Wij zien dat er dingen goed zijn gegaan, maar we hebben ook echt aanbevelingen.
Gemeente Hellevoetsluis heeft met haar openheid en oprechtheid tijdens dit onderzoek bereid getoond te
willen leren van dit proces. Dat verdient waardering. De gemeente is nu aan zet om de aanbevelingen uit dit
rapport in praktijk te brengen.

Hier presenteren we de belangrijkste conclusies die we trekken op basis van de evaluatie.
1.

Het participatietraject rondom de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost stond onder grote tijdsdruk

De selectie van initiatieven en de ruimtelijke procedures stonden onder grote tijdsdruk. Met name de deadline
van de SDE-subsidie speelde hierbij een grote rol. Waar enkele geïnterviewden aangaven het prettig te vinden
dat het traject hierdoor relatief snel ging, werd door de meeste betrokkenen aangegeven dat dit het proces
bemoeilijkte. Het wekte voor een aantal betrokkenen met name de indruk dat de gebiedsvisie afhankelijk was
van de wensen van bedrijf Farm Frites, dat deze subsidie heeft aangevraagd. Hiernaast heeft het ervoor gezorgd
dat er onvoldoende ruimte was om een uitgebreid participatietraject op te zetten waarbij alternatieve opties
uitgebreid onderzocht konden worden.
2.

Er is een zorgvuldig (participatie)proces nagestreefd, maar onvoldoende vooronderzoek gedaan

De gemeente heeft een zorgvuldig participatieproces nagestreefd. Ze heeft alle registers open getrokken om
mensen te informeren en mee te kunnen laten denken over de gebiedsvisie. Echter, wij concluderen ook dat er
onvoldoende vooronderzoek is gedaan door de gemeente naar de situaties rondom de Patatweg en het
zonneveld. Hoewel het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg voor vrachtverkeer van en naar Farm Frites al
langere tijd in verkiezingsprogramma's van politieke partijen in de gemeente stond, is er onvoldoende onderzoek
gedaan naar de onderliggende reden van deze wens. Voorafgaand aan de totstandkoming van de gebiedsvisie is
de verkeerssituatie in de wijk Kooistee niet onderzocht. Later in het traject heeft de gemeente wel een
verkeersstudie laten uitvoeren, maar beter vooronderzoek had discussie over de noodzaak van deze nieuwe
ontsluitingsweg kunnen voorkomen. Daarnaast toont zorgvuldig vooronderzoek dat alle mogelijke opties
uitgebreid onderzocht zijn, alvorens er plannen worden gemaakt. Met betrekking tot het zonneveld is er
onvoldoende gekeken naar mogelijke plaatsen om deze aan te leggen, met name in contact met bewoners
rondom het gekozen gebied. Ook het vroegtijdig tonen van een voorkeurstracé voor de nieuwe ontsluitingsweg
en een potentiële plek voor het zonneveld heeft voor onnodige weerstand gezorgd.
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3.

Het gebruik van een 'levend document' heeft gezorgd voor onduidelijkheid

Het document dat werd gebruikt als uitgangspunt om vanuit de gemeente de plannen rondom de gebiedsvisie te
communiceren werd gedurende het traject aangepast aan de hand van input van inwoners. Hoewel het doel
hiervan was om duidelijk te tonen dat de gemeente luisterde naar input van inwoners werd dit anders ervaren.
Meerdere geïnterviewden gaven aan dit te interpreteren als een poging van de gemeente om verwarring te
zaaien. Hoewel dit zeker niet het doel was van de gemeente, hebben verschillende belanghebbenden het ervaren
alsof de gemeente hierin bewust koos welke groepen welke informatie werd voorgelegd.
4.

Verschillende belanghebbenden/belangengroepen ervaren een 'verdeel en heers'-politiek van de
gemeente

De gemeente heeft ervoor gekozen verschillende belanghebbenden afzonderlijk van elkaar te spreken op
verschillende bewonersavonden. De gemeente verwachtte zo inhoudelijkere gesprekken te kunnen voeren. Dit
heeft achterdocht gewekt, waarbij verschillende groepen aangaven het gevoel te hebben buitengesloten te
worden. Inclusie van geïnteresseerde partijen is uitermate belangrijk binnen een participatieproces, wanneer
inwoners wantrouwen uiten tegen de gemeente is het zaak aanleidingen hiervoor zoveel mogelijk te beperken.
Bijvoorbeeld door deze partijen vanaf het begin actief te betrekken en de dialoog met ze aan te gaan op andere
momenten.
5.

De verdeling van de kosten van de gebiedsvisie is niet transparant gecommuniceerd

Wij concluderen dat er onvoldoende transparant is gecommuniceerd hoe/door wie de gebiedsvisie is
gefinancierd. Hoewel in de stuurgroep verslagen is terug te lezen dat hier veel overleg aan vooraf is gegaan, is dit
niet inzichtelijk gemaakt voor inwoners. Dit zorgde voor verwarring, waarbij het sentiment 'wie betaalt, bepaalt'
erg sterk naar boven kwam. Geïnterviewden gaven aan de indruk te krijgen dat Farm Frites meer zeggenschap
had in de plannen voor de gebiedsvisie, omdat ze hieraan mee betaalden. Indien de gemeente de keuze maakt
om (financieel) samen aan projecten te werken met externe partijen, is het goed om de inwoners actief te
informeren over de rolverdeling en consequenties daarvan.
6.

De focus in het participatietraject rondom de gebiedsvisie kwam te veel te liggen op specifieke
deelprojecten

Twee deelprojecten in de visie, de Patatweg en het zonneveld, zijn in te grote mate centraal komen te staan in
het participatietraject. Dit leidde ertoe dat andere deelprojecten in de visie op de achtergrond raakten.
Geïnterviewden gaven aan dat ze bij latere bijeenkomsten rondom de gebiedsvisie zijn afgehaakt omdat de focus
te veel lag op de ontsluitingsweg en het zonneveld. Het project speelde zich dan ook af in een bijzonder
krachtenveld, wat deels te maken heeft met de aanwezige goed georganiseerde belangengroep. Dit had echter
wel deels voorkomen kunnen worden door deze projecten niet in een allesomvattende gebiedsvisie op te pakken,
mede gezien de verschillende tijdspaden van alle projecten.
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7.

Er is vanuit de gemeente onvoldoende direct contact geweest met directe belanghebbenden in de
gebiedsvisie, zoals grondeigenaren.

Hoewel er door de gemeente een uitgebreide stakeholderanalyse is opgesteld aan de start van het project,
ervaren verschillende mensen die wij spraken het contact met de gemeente rondom de plannen in de gebiedsvisie
als onvoldoende. Zo was het onduidelijk hoe inwoners zelf de gemeente konden benaderen met vragen, en
werden centrale belanghebbenden voor hun gevoel te weinig meegenomen in het proces. Geïnterviewden
betreuren het dat de gemeente in haar contact met te weinig regelmaat terugkoppeling gaf over aanpassingen in
de visie.
8.

Er is vanuit de gemeente zelf behoefte aan ervaring rondom het uitvoeren van participatietrajecten,
zodat participatie zo succesvol mogelijk georganiseerd kan worden.

De gemeente Hellevoetsluis heeft uitermate haar best gedaan om een volledig participatietraject op te zetten in
de beperkte tijd. Hoewel er een onafhankelijke partij is ingehuurd om in deze kennis te voorzien in de vorm van
adviesbureau Overmorgen, is deze kennis voornamelijk strategisch ingezet. De betrokken ambtenaren hadden er
baat bij gehad om iemand vanaf het begin aan boord te hebben die hen kon begeleiden bij hun rol en de invulling
van de contactmomenten met inwoners op bijvoorbeeld bewonersavonden. De weerstand rondom het traject
was vooraf goed ingeschat, maar de organisatiekracht hiervan, gecombineerd met wantrouwen richting de
gemeente, vormden een verassing voor de ambtenaren en de portefeuillehouders.
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Aan de hand van de documentanalyse, interviews, en duidingssessie zijn er een aantal aanbevelingen voor de
toekomst opgesteld. Centraal hierin staan procesmatige stappen.
1.

Houd voldoende rekening met capaciteit en doorlooptijd.

Onderzoek aan de start van projecten hoeveel tijd, geld, en capaciteit er beschikbaar is, alvorens een
participatiestrategie op te stellen. Zo bleek er onvoldoende capaciteit te zijn binnen de gemeente om onder de
hoge tijdsdruk een uitgebreid participatietraject uit te voeren. In de toekomst is het dan ook wenselijk om
ambtenaren meer handvaten te geven en/of betere voor te bereiden op het traject. Zo is er een vraag naar meer
expertise aan de voorkant van het traject, om zo passender in te schatten welke zaken kunnen spelen in een
traject als deze.
2.

Breng vooraf in kaart wat de mogelijke risico's zijn.

Een goede risicoanalyse voorkomt dat het projectteam, college, en raad worden 'overvallen' door weerstand.
Hoewel er een stakeholderanalyse is uitgevoerd voorafgaand aan het participatietraject, had hier meer nadruk
kunnen liggen op welke gevoeligheden er in het traject zouden kunnen liggen. Door naast in beeld te hebben hoe
stakeholders tegen een project aankijken ook in kaart te brengen hoe deze emoties zich verder in het traject
kunnen ontwikkelen, kan hier beter op worden ingespeeld.
Een mogelijk risico is een tweedeling in de samenleving. Participatie in RO-trajecten is vaak complex. De
meningen van inwoners kunnen behoorlijk uiteen lopen. Complete tevredenheid en eensgezindheid zijn daarom
vaak niet haalbaar. Daarbij wordt de gemeente vaak niet als onpartijdig gezien door de samenleving. Het is heel
lastig om je hier als gemeente tegen te wapenen. Wat je als gemeente kan doen is zorgen dat de focus ligt op
een goed, open en inzichtelijk participatieproces. De gemeente zal namelijk uiteindelijk altijd aan het eind van
het proces de knoop door moeten hakken. Daarom is het van wezenlijk belang dat er aan de voorkant duidelijke
afspraken worden gemaakt over de kaders van het project en over de inrichting van het proces. Door van te
voren heldere kaders en afspraken neer te leggen, is er een gedragen normen/ toetssteen waaraan in ieder
geval het handelen van de gemeente getoetst en beoordeeld kan worden, ongeacht de inhoudelijke uitkomst
van mate van weerstand (zie aanbeveling 6).
3.

Toets gemaakte keuzes in de brede samenleving

Ondanks de grote inzet aan participatiemiddelen concluderen we dat een klein deel van de lokale bevolking
betrokken is geweest bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. We weten dat niet iedereen geneigd is tijdens
informatiebijeenkomsten mee te denken over beleidsplannen en dat deze vorm van participatie meestal leidt tot
een eenzijdige vertegenwoordiging van de samenleving. Als de keuzes die tijdens zulke bijeenkomsten worden
gemaakt niet worden getoetst in de brede samenleving, waarbij inwoners op een andere manier worden
uitgenodigd mee te denken, leidt dit vaak tot een visie waar delen van de samenleving zich niet in herkennen.
Daarnaast kan het helpen de meer gematigde en stille meerderheid te horen.
4.

Voer zelf regie op de planning

De ‘dwingende’ SDE-deadline heeft de kwaliteit van het proces geen goed gedaan. Los van de vraag of meer tijd
tot andere keuzes had geleid, zien we in de (brede) projectomgeving ontevreden terugblikken op de haast
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waarmee het beleid tot uitvoering is gebracht. Wij adviseren de gemeente in het vervolg zelf de regie te voeren
op de planning. De deadline van de SDE-subsidies mag niet van invloed zijn op de kwaliteit en zorgvuldigheid van
zulke impactvolle keuzes. Zo had er voor gekozen kunnen worden om een traject met een harde deadline, zoals
het zonneveld, los te koppelen van de gebiedsvisie en als apart project op te pakken.
5.

Betrek de raad vanaf de start en vraag de raad de participatieaanpak vast te stellen.

De gemeenteraad is in een laat stadium aangehaakt. Door in de toekomst de raad actief te informeren,
mijlpalen in kaart te brengen, en te vragen in te stemmen met opgestelde plannen wordt een breder draagvlak
gecreëerd. Zeker aangezien één onderdeel in de gebiedsvisie, de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg, met
name voortkwam uit een politieke wens.
6.

Maak procesafspraken over participatie

Op dit moment bestaan er geen afspraken of spelregels voor de rolverdeling tussen raad en college waar het gaat
om inwonersparticipatie. Maak hier afspraken over. Een participatievisie met een bijpassend kader voor rol- en
verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college kan bijdragen aan een gedeeld beeld voor de omgang met
inwonersparticipatie. Stel als raad ‘proceskaders’ vast, waarin afspraken over de voorwaarden voor een goed
participatieproces worden gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan criteria zoals mate van inclusie (wie worden
er benaderd en betrokken), budget, benodigde deskundigheid, momenten van participatie, enzovoort. Een
proceskader kan de vorm krijgen van een algemene leidraad, maar het is ook mogelijk om bij elk relevant
besluitvormingsproces het proceskader opnieuw te formuleren. Het werken met proceskaders betekent tevens
dat na afloop van een proces de raad naast de inhoudelijke resultaten, ook aan de hand van de proceskaders het
participatieproces controleert. De aanstaande Omgevingswet geeft het bevoegd gezag en de initiatiefnemer de
vrijheid eigen keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. Dat is iedere keer weer maatwerk.
Wij adviseren de gemeente in het vervolg hierover heldere afspraken te maken met initiatiefnemers.
7.

Wees transparant over samenwerkingen

Inwoners van Hellevoetsluis zijn niet vooraf op de hoogte gesteld dat de gemeente de samenwerking met Farm
Frites

aanging.

Wij

adviseren

de

gemeente

in

het

vervolg

transparanter

te

zijn

over

samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen. Dit voorkomt discussie in de gemeenschap rondom
eventuele samenwerkingen, en houdt de focus op het participatietraject en de te bereiken doelen.
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In dit hoofdstuk bespreken we de totstandkoming van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost. We schetsen de
aanleiding en de stappen die zijn gezet om tot een complete gebiedsvisie te komen. Daarnaast brengen we in
kaart hoe de uitvoering van het beleid heeft gewerkt, en wat volgens betrokkenen de knelpunten zijn. Dit zal
worden gedaan vanuit de perspectieven van de gemeente (college en wethouders), inwoners, en (externe)
belanghebbenden. Bood het participatietraject voldoende mogelijkheden tot inspraak voor inwoners? Is er
afgeweken van de planning? Heeft de gemeente voldoende kennis en instrumenten in huis om initiatieven
effectief te kunnen ondersteunen? En hoe is er in de praktijk gecommuniceerd met belanghebbenden?
Om antwoord te geven op deze vragen hebben we interviews afgenomen. Dit is gedaan met zoveel mogelijk
belanghebbenden binnen de gebiedsvisie: inwoners, ambtenaren, belangenverenigingen en andere betrokkenen.
Daarnaast is er een uitgebreide documentanalyse uitgevoerd.
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Wat is de aanleiding van de Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost?
'Gebiedsvisie om meerdere lastige dossiers in hetzelfde gebied in één keer aan te pakken'
De grenscorrectie op 1 januari 2018, die de kern Oudenhoorn bij de gemeente Hellevoetsluis voegde, is een
belangrijke factor geweest in de totstandkoming van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost. Dit zorgde ervoor
dat bedrijf Farm Frites, een producent van frites en aardappelproducten, binnen de gemeentegrens van
Hellevoetsluis kwam te liggen. Farm Frites was voornemens een zonneveld aan te leggen om het gasverbruik met
50% te verminderen. Hiervoor zocht het bedrijf contact met de gemeente. De gemeente heeft dit aangegrepen
als een kans om verschillende projecten in het gebied ten zuidoosten van Hellevoetsluis te combineren. De
gemeente had lange tijd de wens de huidige route van het vrachtverkeer van en naar Farm Frites te wijzigen door
middel van een nieuwe ontsluitingsweg. Medio 2018 heeft Farm Frites adviesbureau OverMorgen ingeschakeld
om hen te ondersteunen bij het aangaan van de dialoog rondom de realisatie van het zonnepark. Om te
voorkomen dat omwonenden voortdurend afzonderlijk werden benaderd voor verschillende projecten die
plaatsvonden in het gebied is ervoor gekozen een alomvattende gebiedsvisie met participatie op te stellen. In
deze gebiedsvisie werden uiteindelijk de volgende deelprojecten opgenomen: het zonneveld dat Farm Frites wil
aanleggen voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening, het plan voor de aanleg van een
ontsluitingsweg in het gebied Hellevoetsluis Zuidoost, de aanleg van de woonwijk Akkerranden bij Oudenhoorn,
en de kansen voor landschap en recreatie in Hellevoetsluis Zuidoost. De gemeente Hellevoetsluis en Farm Frites
waren gezamenlijk opdrachtgevers en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de gebiedsvisie
Hellevoetsluis Zuidoost. Farm Frites betaalt dan ook voor 50 procent mee aan de gebiedsvisie en is nauw
betrokken geweest bij het proces. Op 30 oktober 2018 werd het collegebesluit genomen om een gebiedsvisie te
ontwikkelen.
Welke ambities en doelstellingen zijn er in de gebiedsvisie geformuleerd?
In de gebiedsvisie staan draagvlak, inwonersparticipatie, en de positieve aspecten van verduurzaming en
toenemende toegankelijkheid en veiligheid van de gemeente centraal. Daarnaast moest de bouw van woonwijk
de Akkerranden zorgen voor nodige uitbereidingsruimte voor jongeren in de gemeente, en met name de kern
Oudenhoorn.
Wat waren de ambities en doelstellingen van het participatietraject?
Om voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren voor de visie koppelde de gemeente een
uitgebreid participatietraject aan de gebiedsvisie. Er is gestreefd om de omgeving tijdig en zorgvuldig te betrekken
bij de ontwikkelingen en ze invloed te geven op de inhoud van de gebiedsvisie1. Hierin geeft de gemeente aan
dat het uitgangspunt was om een zorgvuldige volgordelijkheid in acht te nemen bij het informeren en betrekken
van mensen. Het doel was dan ook om eerst direct omwonenden te betrekken, alvorens een grotere groep
belanghebbenden en belangenorganisaties te betrekken. Daarnaast wilde de gemeente communicatie zo
persoonlijk mogelijk laten verlopen. Dit wordt gekenmerkt door persoonlijke brieven die de gemeente heeft
gestuurd aan omwonenden en het grote aantal huiskamergesprekken die zijn gevoerd door de gemeente en
1

Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost (p.20, 2019)
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vertegenwoordigers van Farm Frites. Tot slot, is er door de gemeente een groot aantal informatieavonden
georganiseerd. Zo is er in november 2018 een inloopavond georganiseerd voor alle inwoners van Hellevoetsluis
en Oudenhoorn. Ook zijn er momenten georganiseerd voor kleine groepen, zoals een bijeenkomst voor
Molendijkers in december 2018, en een bewonersavond voor directe omwonenden van de patatweg in maart
2019.
In aanloop naar het officieel opstellen van deze visie en het participatietraject zijn er door vertegenwoordigers
van de gemeente en Farm Frites meerdere gesprekken gevoerd met bewoners in het omliggende gebied. Deze
vonden plaats tussen november 2018 en februari 2019.
Welke inhoudelijke en procesmatige afwegingen zijn gemaakt?
De gemeente heeft meerdere grote projecten aangepakt als één groot project; de gebiedsvisie. Hierbij heeft de
gemeente de keuze gemaakt om dit in samenwerking te doen met het bedrijf Farm Frites. Het proces was bij de
start nog niet tot in detail uitgewerkt. Zo had de gemeente gedurende het traject ruimte om extra
participatiemomenten in te zetten.
De gemeente Hellevoetsluis koos ervoor om diverse belanghebbenden op verschillende momenten te betrekken
bij de gebiedsvisie. Hierbij werden omwonenden van de Patatweg en het zonneveld direct betrokken. Anderen,
zoals belangenverenigingen, zijn in een latere fase aangehaakt bij het proces. Daarnaast is een aantal
bijeenkomsten gericht georganiseerd voor specifieke groepen, dit om de kwaliteit van de gesprekken die gevoerd
werden zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast is de keuze gemaakt om te werken met een 'levend document',
waar de plannen voor de gebiedsvisie in stonden. Dit hield in dat aan de hand van de informatieavonden en
keukentafelgesprekken, het document voortdurend werd bijgehouden en aangepast. Het doel hiervan was om te
allen tijde zo transparant mogelijk de relevante en nieuwste informatie omtrent de plannen te delen met
inwoners. Dit heeft echter een averechts effect gehad voor veel inwoners.
Hoe zag het besluitvormingsproces rondom de gebiedsvisie eruit?
Het besluitvormingsproces rondom de gebiedsvisie was afhankelijk van verschillende partijen. De gemeenteraad
was verantwoordelijk voor het vaststellen van de gebiedsvisie op 18 april 2019. Verder had de Provincie ZuidHolland een niet besluitvormende rol met betrekking tot de RO-procedure. Besluiten rondom de uitvoering en de
dagelijkse gang van zaken werden genomen door het college, grotendeels in samenspraak met Farm Frites. Er
vond regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen Farm Frites, de wethouders en projectleiders. Deze
samenwerking komt deels voort uit het feit dat Farm Frites voor 50 procent meebetaalt aan de gebiedsvisie.
Hoewel Farm Frites meebetaalt aan de gebiedsvisie betekent dit niet dat ze daarmee ook invloed hadden op het
besluitvormingsproces. Gezien het feit dat twee projecten binnen de gebiedsvisie (deels) in samenwerking met
Farm Frites uitgevoerd moeten worden is het bedrijf echter wel nauw betrokken bij het proces. Wij concluderen
dat de gemeente en Farm Frites een deel van de weerstand hadden kunnen voorkomen als de rolverdeling binnen
hun samenwerking duidelijker naar de gemeenschap was gecommuniceerd. Hoewel er een goede intentie zat
achter het besluit van Farm Frites om voor de helft aan de gebiedsvisie mee te betalen, is dit door de
gemeenschap niet altijd zo opgevat.
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Samenvatting


De gemeente Hellevoetsluis toont initiatief en daadkracht met de gebiedsvisie Hellevoetsluis
Zuidoost door plannen die al lange tijd in verkiezingsprogramma's staan te realiseren. Er is
daadkracht voor nodig om verschillende controversiële projecten gezamenlijk op te pakken in een
gebiedsvisie.



De gemeente en Farm Frites wilden maatschappelijk en politiek draagvlak creëren. Dat vergt een
uitgebreid participatietraject met relatief veel beïnvloeding ruimte. De verschillende deelprojecten
in de visie hebben een verschillende mate van draagvlak. Het zonnepark en de Patatweg roepen
veruit de meeste weerstand op en zorgen dat de andere projecten in de 'luwte' blijven.



Werken met een levend document duidt op de wil om snelheid in het proces te behouden. Voor
een deel van de belanghebbenden heeft het levend document heeft in dit geval geleid tot meer
wantrouwen dan transparantie.
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Hoe zag het proces en de planning van de participatie eruit?
In de volgende tijdlijn staan de belangrijkste momenten rondom de participatie opgenomen. Hier is bij
aangegeven wie op welk moment is betrokken (inwoners, initiatiefnemers, gemeente, en (externe)
belanghebbenden).
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Voorbereiding
Met het collegebesluit van 30 oktober 2018 om een gebiedsvisie te ontwikkelen en een participatietraject te
starten is er een officieel startsein gegeven. In de laatste maanden van 2018 is er door de gemeente Hellevoetsluis
een hoop werk verzet. Er is een uitgebreide belangenanalyse van de stakeholders gemaakt. Met daarbij een
voorstel van een participatie-aanpak per belanghebbende. Vervolgens is er een gedetailleerde communicatie- en
participatieaanpak opgesteld voor de gemeente in samenwerking met adviesbureau Overmorgen en Farm Frites.
Hierin staat beschreven welke doelgroepen op welk moment betrokken en geïnformeerd worden over en bij het
plan. Daarnaast staat in deze communicatieaanpak de communicatieboodschap voor de verschillende
stakeholders beschreven. Vanwege de uiterlijke aanvraagdatum voor de SDE-subsidie voor het zonnepark van
Farm Frites was er relatief weinig tijd voor een participatietraject. Toch heeft de gemeente alle registers open
getrokken om mensen te informeren en mee te kunnen laten denken over de gebiedsvisie.
Er is bewust gekozen om in aparte groepen de gesprekken aan te gaan met belanghebbenden, en om daarnaast
niet iedereen voor elke bijeenkomst uit te nodigen. De reden hiervoor was om de dialoog aan te kunnen gaan
met mensen die echt betrokken waren bij het specifieke project dat werd besproken.
Timing
De gemeente geeft aan dat zij onder tijdsdruk begonnen is aan de gebiedsvisie, omdat Farm Frites gebruik wilde
maken van een subsidieregeling (SDE) voor de zonnepanelen. Deze subsidie kon aangevraagd worden met een
bruikbare omgevingsvergunning tot 1 oktober 2019. De gemeente wilde proberen om de vergunning voor 1
oktober 2019 af te geven. Tussen het besluit van de gemeenteraad om een gebiedsvisie met een gedegen
participatietraject op te stellen, en de daadwerkelijke vaststelling van de gebiedsvisie zat 5 ½ maand.
Welke vorm en instrumenten zijn ingezet?
De gemeente heeft een grote variëteit aan instrumenten ingezet om belanghebbenden te informeren en te
betrekken bij het proces.

Volgend op het collegebesluit (30 oktober 2018) werden inwoners per brief

geïnformeerd over de plannen in de gebiedsvisie en organiseerde de gemeente verschillende
informatiebijeenkomsten. Daarnaast vond er een groot aantal keukentafelgesprekken plaats met bewoners van
de Molendijk, de Ravenseweg en andere belanghebbenden.
Er zijn in november 2018 drie opeenvolgende informatieavonden georganiseerd. De eerste avond, op 13
november, was een inloopavond voor directe omwonenden en belanghebbenden van de gebiedsvisie. Hierna
volgde op 15 november een bijeenkomst voor betrokken (belangen)organisaties, en op 19 november een avond
voor alle inwoners van Hellevoetsluis en Oudenhoorn. De bewonersavonden hadden de vorm van een
inloopavond. Er is gekozen voor inloopavonden vanwege de laagdrempelige opzet, waarbij iedereen kan
binnenlopen op het tijdstip dat hem of haar schikt. De opzet van de avond zorgt ervoor dat het mogelijk is goede
gesprekken te voeren in kleinere groepjes of individueel. Doelstellingen van deze avonden waren: informeren
over de ontwikkelingen, wensen en meningen ophalen, en informeren over het vervolgproces.
Tussen 23 november en 5 december hebben geïnteresseerden daarnaast hun mening over de verschillende
projecten in de visie kunnen geven middels een online enquête uitgevoerd door Over Morgen.
Op 18 december 2018 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden voor bewoners van de Molendijk. Tijdens
deze bijeenkomst ging het specifiek over de ontwikkeling van het zonneveld, waar de bewoners van de Molendijk
op uit zouden gaan kijken.
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Vervolgens zijn er op 4 en 6 maart 2019 twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Op 4 maart was het
mogelijke tracé van de Patatweg het onderwerp van gesprek. Dit was een bijeenkomst om in gesprek te gaan met
de direct aanwonenden van de Patatweg. Het doel van de informatieavond op 6 maart 2019 was om alle
belangstellenden breed te informeren over de concept gebiedsvisie.
De

gemeente

heeft

de

verschillende

belanghebbenden

geïnformeerd

over

de

verschillende

participatiemomenten middels een brief.
Hoe is de participatie uitgevoerd (zorgvuldig proces)?
Zijn er voldoende en adequate mogelijkheden geboden aan belanghebbenden om te participeren in het proces?
Hebben zij voldoende mogelijkheden gehad om hun belangen en voorkeuren in te brengen? Was er, binnen de
kaders, voldoende ruimte om het proces te beïnvloeden? En, was het proces transparant en duidelijk voor de
belanghebbenden/betrokkenen?
Ondanks de grote inzet vanuit de gemeente om belanghebbenden te betrekken bij het participatietraject is dit
niet vlekkeloos verlopen. Een aantal direct betrokkenen geeft aan in hun optiek te laat en/of te weinig betrokken
te zijn geweest bij de initiële totstandkoming van de gebiedsvisie. Zo gaven enkele geïnterviewden aan het idee
te hebben dat de gemeente gericht koos welke informatie aan welke groep belanghebbenden werd voorgelegd.
Het werd gezien als een manier om discussie rondom controversiële delen binnen de gebiedsvisie te voorkomen.
Waar gesproken werd over een gebiedsvisie, leek het in werkelijkheid deels te gaan over concrete plannen met
weinig beïnvloedingsruimte
Participatieruimte
De participatieruimte was verschillend per deelproject in de visie. Mede omdat de deelprojecten zich in
verschillende fases voor planvorming bevonden. De ontwikkeling van de woonwijk De Akkerranden bevond zich
al in een vergevorderde planfase. Het plan voor het zonneveld was ook al grotendeels uitgedacht. Ondanks het
feit dat tijdens de informatieavonden een deel van het tracé voor de Patatweg al was ingetekend, bevond dit
deelproject zich in het minst vergevorderd stadium.
Over de exacte invulling van het plan voor het zonneveld kon nog worden meegedacht. Zo is, naar aanleiding van
gesprekken met omwonenden, de locatie van het zonneveld deels verplaatst naar het grondgebied van Farm
Frites en wordt er een strook van 80 meter vrij gehouden tussen het zonneveld en de woningen aan de Molendijk.
Wat betreft het proces van de Patatweg bleek gedurende het traject nog ruimte te zijn voor aanpassingen in het
plan. De gemeente heeft vroeg in het traject een voorkeurstracé gepresenteerd. Echter, gedurende het traject
heeft de gemeente aangegeven ook alternatieve varianten te willen onderzoeken. De verschillende geïnterviewde
partijen, zowel intern als extern, geven aan dat dit proces zorgvuldiger aangepakt had moeten worden.
Bijvoorbeeld door de alternatieve tracés vooraf in kaart te brengen en deze als mogelijke opties te presenteren
tijdens de informatieavonden. En, vooral géén voorkeursvariant te benoemen.
Geïnterviewde omwonenden en belangenverenigingen gaven aan te weinig ruimte voor participatie te zien op de
informatieavonden. Zowel op de avonden in november 2018 als de bijeenkomsten in maart 2019 voelden
aanwezigen dat er weinig ruimte was voor interactie en het stellen van concrete/inhoudelijke vragen. Hierdoor
ontstond het gevoel dat de plannen al vast lagen en dat er geen ruimte was voor aanpassingen. Het doel van de
gemeente was om omwonenden te informeren over de plannen rondom de gebiedsvisie. De weerstand en het
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gevoel van 'te weinig participatieruimte' kan worden toegeschreven aan de snelheid waarmee concrete stappen
werden gemaakt in het proces. Door de korte tijdspanne van het traject volgden verschillende
participatiemomenten elkaar snel op. Hierdoor werd er geen tijd genomen om terug te koppelen wat er tijdens
een participatiemoment was opgehaald en wat er met deze input werd gedaan. Het was daardoor niet duidelijk
welke aanpassingen waren gedaan aan de visie ten opzichte van het vorige participatiemoment.
De sfeer op de avonden in maart was negatief. Volgens geïnterviewden werd op deze avonden duidelijk hoe groot
de weerstand tegen tracé 1 van de toekomstige Patatweg was onder inwoners van de gemeente. Het lijkt erop
dat de aanwezige partijen andere verwachtingen en wensen hadden bij deze bijeenkomsten. De invulling had
wellicht aangepast kunnen worden als er een betere inschatting was geweest van de hoeveelheid vragen die
speelden onder inwoners.
Transparant proces
De gemeente en Farm Frites hebben gestreefd naar transparante en efficiënte procesvoering. Er is bewust
gekozen om te werken met een levend document. Dit om de visie continu te kunnen aanvullen met de input die
de gemeente ophaalde tijdens de verschillende participatiemomenten. Belanghebbenden heeft dat het gevoel
gegeven dat de gemeente en Farm Frites het verhaal aanpasten aan de verschillende gesprekspartners met als
doel om de weerstand zo laag mogelijk te houden.
Om het gesprek te kunnen voeren met daadwerkelijk betrokkenen bij een bepaald project is ervoor gekozen
verschillende bijeenkomsten te organiseren voor verschillende groepen belanghebbenden. Dat betekent dat
mensen gericht uitgenodigd werden als een stuk van de ontwikkeling hen direct raakte. Dit leidde tot de kritiek
dat verschillende belanghebbenden tegen elkaar werden uitgespeeld, wat heeft geleidt tot wantrouwen. Bij
sommige partijen ging dit zelfs verder en werd de integriteit van betrokken wethouders en politici in twijfel
getrokken. Zowel tijdens bijeenkomsten en gesprekken als op social media.
Samenwerking tussen de gemeente en Farm Frites
Het ontbrak aan duidelijke communicatie omtrent het feit dat de gemeente de samenwerking met Farm Frites
aanging. De samenwerkingsovereenkomst is niet breed uitgemeten en open op tafel gelegd om discussie te
voorkomen. Farm Frites betaalde mee aan de gebiedsvisie. Dit heeft een grote rol in de beeldvorming gespeeld.
Mensen kregen soms het idee dat de uitdrukking 'wie betaalt bepaalt', hier van toepassing was.
Provincie
Over de beoogde locatie van het zonnepark ontstond discussie. De gemeente gaf hierin aan dat deze locatie
gekozen was in lijn met het huidige beleid voor zonne-energie zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie van de
provincie. Uit communicatie met de provincie blijkt dat de voorgestelde locatie niet werd verplicht door de
provincie, maar enkel de voorkeur had omdat deze binnen het huidige ruimtelijke beleid valt2. De provincie heeft
een advies uitgebracht voor de plaatsing van het zonneveld, zoals dat zou passen binnen het huidige beleid voor
zonne-energie en ruimtelijke kwaliteit3. Hieruit werd duidelijk dat een alternatieve locatie niet zou passen binnen
het huidige beleid. Verschillende geïnterviewde omwonenden geven aan zelf contact gezocht te hebben met de
provincie om verheldering te vragen over de standpunten van de provincie. Daarnaast heeft een gesprek

2
3

Antwoord van Gedeputeerde Staten Zonneveld (2019)
Antwoord van Gedeputeerde Staten (2019)
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plaatsgevonden tussen de gemeente, de provincie en enkele inwoners waarin de provincie haar standpunt verder
toelichtte. Dit heeft echter niet de geleid tot meer draagvlak voor de locatie van het zonnepark.
Hoe was de communicatie en informatievoorziening naar de stakeholders?
In het najaar van 2018 is een communicatieplan opgesteld. De belanghebbenden zijn grotendeels geïnformeerd
over en uitgenodigd voor de verschillende participatiemomenten middels geadresseerde brieven. Een aantal
direct betrokkenen geeft echter aan dat zij door middel van een bericht in de plaatselijke krant op de hoogte zijn
gesteld van de plannen van de gemeente. En dat zij geen uitnodiging per brief hebben ontvangen voor een
bijeenkomst die wel direct raakte aan hun leefomgeving. Waar bewoners van Oudenhoorn, die niet direct
betrokken waren bij de initiatieven in de gebiedsvisie, aangeven tevreden te zijn over de communicatie vanuit de
gemeente klinkt dit geluid niet overal door.
Daarnaast lijkt er onvoldoende direct contact te zijn geweest met centrale belanghebbenden, zoals
grondeigenaren. Hoewel in brieven vanuit de gemeente altijd contactgegevens van de projectleider terug te
vinden waren, heeft de wisseling van projectleider halverwege het participatietraject wellicht voor
onduidelijkheid gezorgd. Daarnaast was er sprake van een afwachtende houding bij enkele directe
belanghebbenden. Zij hadden meer direct contact vanuit de gemeente verwacht, omdat het tracé van de nieuwe
weg van zeer grote invloed kan zijn op de bedrijfsvoering en/of woon- recreatiegenot van deze belanghebbenden.
Verslaglegging
De gemeente en Farm Frites hebben veel keukentafelgesprekken bij de mensen thuis gevoerd. Van deze
gesprekken zijn verslagen gemaakt die ter goedkeuring aan de gesprekpartners zijn voorgelegd. Enkele
geïnterviewden omwonenden trekken echter wel de volledigheid van deze verslaglegging in twijfel.
Verwachtingsmanagement
Stakeholders geven aan dat zij het gevoel hebben dat de gemeente nauwelijks iets gedaan heeft met de input die
zij hebben geleverd op de plannen tijdens de informatieavonden. Het was voor deelnemers aan het
participatietraject onduidelijk wat de beïnvloedbare ruimte was.
De ambtelijke organisatie en het college leken te zijn overvallen door de hoge mate van weerstand gedurende
het traject. Dit heeft veel extra inzet van het ambtenarenapparaat gevraagd gedurende het traject. De organisatie
leek niet voldoende toegerust voor een dergelijke extra inspanning in een kort tijdsbestek. Extra mankracht en
inhoudelijke expertise was wenselijk geweest.
Hebben externe factoren een rol gespeeld?
Het blijkt dat een goed georganiseerde belangenorganisatie een belangrijke rol heeft gespeeld.
Belangenvereniging Den Kouwen Noort is een goed georganiseerde vereniging die zijn wegen kent in de politiek
en in de media. Deze vereniging heeft tot doel het gebied tussen het bedrijf Farm Frites en de N57 zo groen en
leefbaar mogelijk te houden. Zij waren al met de gemeente in contact over het project Kickersbloem 3. De
belangenvereniging geeft aan niet direct benaderd te zijn over de gebiedsvisie. Zij waren dan ook niet uitgenodigd
voor een aantal van de verschillende informatiebijeenkomsten. Een delegatie van de belangenvereniging is
uiteindelijk echter wel aanwezig geweest.
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Hoe was het ambtelijk-bestuurlijk en politieke samenspel?
De samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en de betrokken wethouders is door beide partijen als
prettig en professioneel ervaren. Door wekelijkse afstemming kon snel geschakeld worden. Daarnaast hebben
de wethouders hun rol goed opgepakt tijdens de bijeenkomsten met de inwoners.
Raadsleden geven aan dat ze pas laat in het traject werden betrokken. De participatieaanpak is niet
voorafgaand aan het traject aan hen voorgelegd om mee in te stemmen. Wel geven zij aan blij verrast te zijn
geweest met de inzet van de ambtelijke organisatie om inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de
visie. Het afwegingskader voor de keuze van het voorkeurstracé van de Patatweg is niet met de raad gedeeld.
Daarom vindt de raad dat niet gesproken mag worden van een voorkeursvariant en dat alle varianten moeten
worden onderzocht.

Samenvatting


De gemeente en Farm Frites hebben gestreefd naar een zorgvuldig participatietraject. Een
uitgebreide stakeholderanalyse met communicatieaanpak lagen aan dit traject ten grondslag. De
mate van weerstand die tegen de gebiedsvisie kwam was groter dan verwacht, zo bleek uit de
gevoerde gesprekken.



Betrokkenen geven aan communicatie vanuit de gemeente rondom de gebiedsvisie onduidelijk te
vinden. De wijzigingen in de keuzes in het document werden niet duidelijk teruggekoppeld aan de
belanghebbenden. De noodzaak voor een alternatieve ontsluitingsweg was onduidelijk en de
terugkoppeling van gesprekken met de Provincie boden te weinig duidelijkheid.



In dit traject richting gebiedsvisie zat weinig flexibiliteit, met name door de tijdsdruk die op het
project zat. Dit heeft inwoners het gevoel gegeven dat participatie werd georganiseerd 'voor de
vorm' en niet om daadwerkelijk naar hen te luisteren. Het gevolg hiervan was meer weerstand
tegen de gebiedsvisie en het gemeentelijk apparaat in zijn geheel.



De presentatie van een voorkeurstracé voor de nieuwe ontsluitingsweg en het feit dat het
zonneveld al ingetekend was aan de start van het participatietraject heeft voor onnodige
weerstand gezorgd. De gemeente was onvoldoende voorbereid op de weerstand die dit heeft
opgeleverd onder inwoners.



De gemeente Hellevoetsluis heeft uitermate haar best gedaan om een volledig participatietraject
op te zetten in de beperkte tijd. De betrokken ambtenaren hadden er echter baat bij gehad om
iemand vanaf het begin aan boord te hebben die ervaring had in dit type trajecten. Om zo
bijvoorbeeld de weerstand accurater in te kunnen schatten en om hen werk uit handen te kunnen
nemen.



Er is vanuit de gemeente onvoldoende direct contact geweest met directe belanghebbenden in
de gebiedsvisie, zoals grondeigenaren. Mogelijkheden tot overleg met tegenstanders zijn
hierdoor onvoldoende benut.



We constateren dat dit project zich in een bijzonder krachtenveld af heeft gespeeld. Dat heeft
deels te maken met de aanwezige goed georganiseerde belangengroep.
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De gebiedsvisie werd vastgesteld
Op 18 april 2019 werd de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarbij in een
motie uitgesproken dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) moet worden uitgevoerd naar de
alternatieve ontsluitingsweg voor Farm Frites. Hierin mag geen voorkeursvariant worden aangegeven, maar
moeten alle varianten op dezelfde wijze worden onderzocht. Momenteel werkt de gemeente in samenwerking
met RHDHV aan deze MKBA.
Na vaststelling zijn vervolgstappen genomen om het zonneveld te kunnen realiseren. Centraal stond het regelen
van een bestemmingsplan en een vergunning om de SDE-subsidie aan te kunnen vragen in oktober 2019. Deze
zijn inmiddels verleend aan Farm Frites.
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Inzicht in de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Hellevoetsluis en hun voorkeuren voor
communicatie en betrokkenheid zijn cruciaal om te bepalen welke benadering aansluit. Naast sociaaldemografische kenmerken, zoals leeftijd en opleiding, bepalen ook andere factoren de betrokkenheid van
inwoners bij hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan factoren zoals het vertrouwen van inwoners in de overheid,
de kanalen via welke zij het nieuws volgen of de manier waarop inwoners willen participeren (mee denken of mee
doen). Dit inzicht verschaft Citisens op basis van acht betrokkenheidsprofielen. Deze paragraaf bevat meer
informatie over de achtergrond en totstandkoming van die betrokkenheidsprofielen en geeft inzicht in de
betrokkenheidsprofielen in de gemeente Hellevoetsluis. In de bijlage leest u meer over de bouwstenen van de
Citisens-methode.

De Citisensmethode categoriseert inwoners in acht onderscheidende groepen. Voor iedere groep is een
betrokkenheidsprofiel opgesteld; hierbij hebben we sociaal-demografische kenmerken uit gerenommeerde
bronnen gecombineerd met eigen onderzoeksdata over: betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving,
hun vertrouwen in instituties, participatiegedrag en communicatievoorkeuren. Zo krijgt iedere groep een eigen
gezicht: van Kritische Vernieuwers en Zelfbewuste Aanpakkers tot Zorgzame Senioren.
Om de acht betrokkenheidsprofielen op de aspecten betrokkenheid, vertrouwen, communicatie en participatie
actueel te houden, voert Citisens regelmatig (deel)onderzoeken uit naar deze aspecten onder haar Citisens
community, bestaande uit 55.000 Nederlanders. Deze rapportage is gebaseerd op onze meest recente data uit
2020 (CBS 2020, Whize 2019, Staat van Betrokkenheid 2019).
Ontwikkelingen op gebiedsniveau (per postcode) worden door onze externe bronnen jaarlijks geactualiseerd en
hebben dan ook de geldigheid van één jaar. Voorbeelden van ontwikkelingen: de bouw van huizen, vernieuwingen
in wijken en beweging van inwoners4.

4

Meer informatie over de onderzoeksmethode vindt u in de onderzoeksverantwoording.
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In 2020 zijn een 20-tal nieuwe en verdiepende inzichten opgehaald over de acht betrokkenheidsprofielen, vooral
op het gebied van participatie en communicatie. In deze betrokkenheidsanalyse zijn de nieuwste inzichten over
de profielen verwerkt. Naast de verschillen tussen de profielen zijn er ook enkele algemene lijnen uit het
onderzoek te destilleren:
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Participatievorm
Nederlanders hebben een voorkeur voor meedenken (planvorming), wanneer hen gevraagd wordt op welke
manier zij het liefst participeren.
Motief
Over alle groepen blijkt dat Nederlanders gehoord willen worden als inwoners. Dit is het belangrijkste
motief om te participeren.
Geïnformeerd worden
Op het moment dat de gemeente aanpassingen in de leefomgeving wil doen, worden Nederlanders
daarover het liefst geïnformeerd via een bewonersbrief per post.
Kanaal voor meedenken
Als de overheid Nederlanders wil betrekken en hen een actieve bijdrage wil laten leveren, kan het beste
gekozen worden voor een online enquête. Voor alle betrokkenheidsprofielen geldt dat zij een voorkeur
hebben voor dit middel.
Nieuwsbron
In de top 3 van alle Nederlanders staan – in wisselende volgorde - televisie, (digitale) krant en online
nieuwsplatform/-app (bv. NU.nl).

Op de volgende pagina’s vindt u een omschrijving per betrokkenheidsprofiel.
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Honkvaste Buurtbewoners
‘Het is wat het is’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄

⁄

Leeftijd tussen 45 en 65 jaar
Inkomen lager dan gemiddeld
Opleidingsniveau lager dan gemiddeld
Gezinnen en empty-nesters, zijn sterk verbonden met hun wijk/buurt

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag
(maatschappelijke/politieke actie) van inwoners.
Honkvaste Buurtbewoners hebben van alle
groepen de op één na minst betrokken houding. In
hun gedrag tonen zij vaak wel betrokkenheid.
Honkvaste Buurtbewoners scoren dan ook
gemiddeld op maatschappelijke/politieke actie.
Het meest doen ze mee aan een
handtekeningenactie.

Honkvaste Buurtbewoners scoren het hoogst van alle
groepen op meedoen als participatievorm (samen met
Zelfbewuste Aanpakkers). Zij helpen graag mee in de
uitvoering van werkzaamheden.

Honkvaste Buurtbewoners hebben over het
algemeen weinig vertrouwen in de gemeente en
andere instituties. Zij geloven dat ‘het niks
uitmaakt’ wat zij doen, waardoor de wil om te
participeren ook laag is. Tegelijkertijd heeft deze
groep ook weinig vertrouwen in zichzelf.
Honkvaste Buurtbewoners voelen zich over het
algemeen niet gehoord door ‘de hoge heren in
Den Haag’. Hun stellingname is dat de overheid
meer zou moeten doen voor de ‘gewone man’.

Over aanpassingen in hun eigen leefomgeving worden
Honkvaste Buurtbewoners bovengemiddeld graag
geïnformeerd door de gemeente via een huis-aan-huis
blad of lokale krant (39%).
Actief bijdragen aan een project of initiatief van de
gemeente doen Honkvaste Buurtbewoners
bovengemiddeld graag door een papieren enquête in te
vullen (22% - samen met Zorgzame Senioren).
Ze scoren ook bovengemiddeld op ‘als ik gevraagd word’
als motief om te participeren. Hun participatiestijl kan
dan ook als reactief bestempeld worden.
De top 3 nieuwsbronnen voor Honkvaste Buurtbewoners
is: televisie, (digitale) krant en online nieuwaplatform/app (bv. NU.nl).
⁄

Deze groep scoort bovengemiddeld op het lokale
huis-aan-huisblad als nieuwsbron (53%).

⁄

Ook maken ze bovengemiddeld vaak gebruik van
Facebook (24%).
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Doe je mee?
“Het is wat het is”
Thema’s en interesses
Honkvaste Buurtbewoners voelen zich het sterkst verbonden met de eigen straat, buurt of wijk. In vergelijking
met de andere groepen zijn zij minder geïnteresseerd in Europese/mondiale thema’s.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij goede doelen en het
verenigingsleven hoog.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Honkvaste Buurtbewoners dit
het liefst op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Honkvaste Buurtbewoners bovengemiddeld op: veiligheid en gezondheidszorg.

Natasja Anker (47) woont met haar man Rob in Enschede. Hun enige zoon is sinds vorig jaar het huis uit. De drie
honden blijven nog even. “Als ik dieren om me heen heb, is het goed”. Het idee om haar eigen trimsalon te
starten moest ze opgeven omdat haar man Rob arbeidsongeschikt is geraakt. Gelukkig komen ze in aanmerking
voor huurtoeslag. Met haar werk bij een administratiekantoor kunnen ze net rondkomen. Rob heeft twee
rechterhanden en helpt graag bij klussen in de buurt. “Ze zeggen altijd: ‘Wie bij Anker aanbelt, staat nooit voor
een dichte deur!’.”

25

Geïnformeerde Gezinsdrukte
‘Druk met het gezin’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

Leeftijd tussen 30 en 65 jaar
Hoog inkomen, heeft een goede baan
Opleidingsniveau hoger dan gemiddeld
Gezinnen met jonge kinderen

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag (maatschappelijke /
politieke actie) van inwoners. Voor Geïnformeerde
Gezinsdrukte geldt dat deze een bovengemiddeld
betrokken houding heeft ten aanzien van een
verscheidenheid aan onderwerpen. Dit uit zich
echter niet in betrokken gedrag. Deze groep
onderneemt weinig acties om invloed uit te
oefenen op de eigen omgeving (vergeleken met de
andere groepen). Het hoogst scoren ze op
meedoen aan een online discussie.

Geïnformeerde Gezinsdrukte scoort relatief hoog op
meebeslissen als participatievorm. Alleen praten over
een onderwerp of beleidsthema is voor deze groep dus
niet genoeg. Dit profiel wil knopen doorhakken,
bijvoorbeeld over de inrichting van een speeltuin.

Geïnformeerde Gezinsdrukte heeft een gemiddeld
vertrouwen in de gemeente en in andere
instituties. Het vertrouwen in zichzelf en in de
samenleving is groot.
Deze groep inwoners heeft geen sterke positieve
dan wel negatieve gevoelens t.a.v. het zich
vertegenwoordigd/gehoord voelen door de
politiek.

Geïnformeerde Gezinsdrukte scoort bovengemiddeld op
informatie ontvangen van de gemeente via sociale media
(12%) over aanpassingen in hun eigen (fysieke dan wel
sociale) leefomgeving.
Actief bijdragen aan een project of initiatief van de
gemeente doet Geïnformeerde Gezinsdrukte
bovengemiddeld graag via een online platform als
ikpraatmee.nl of mijnwijkplan.nl (25%).
Ze scoren het hoogst van alle groepen op ‘als ik gevraagd
word’ als motief om te participeren.
De top 3 nieuwsbronnen voor Geïnformeerde
Gezinsdrukte is: televisie, (digitale) krant en online
nieuwsplatform/-app (bv. NU.nl).
⁄

Deze groep scoort bovengemiddeld op Facebook als
nieuwsbron (24%).
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Doe je mee?
“Druk met mijn gezin”

Thema’s en interesses
Geïnformeerde Gezinsdrukte voelt zich het sterkst verbonden met de eigen straat, buurt of wijk. In vergelijking
met de andere groepen zijn zij minder geïnteresseerd in Europese/mondiale thema’s.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij de school van hun kinderen en
het eigen werk hoog.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doet Geïnformeerde Gezinsdrukte dit
het liefst op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoort Geïnformeerde Gezinsdrukte bovengemiddeld op: onderwijs en veiligheid.

Ben Matulessy (45) woont samen met zijn vrouw Mariska en hun drie dochters in een kindvriendelijke wijk in
Zeewolde. “Lekker veel ruimte, en wonen is hier net wat goedkoper.” Ben werkt als functioneel beheerder bij
een ROC in Amersfoort. Doordeweeks is het in huize Matulessy een drukte van belang om de programma’s van
de gezinsleden rond te krijgen. Mariska bewaakt de familieplanner. School gaat voor, en vlak daarna komt
korfbal. Dat betekent in de weekenden heen en weer rijden voor wedstrijden. Ben doet het met plezier. “En als
een van ons jarig is, gaan we met het gezin uit eten.”
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Stadse Nomaden
‘Loopt prima zo’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

Leeftijd tot 40 jaar
Hoog opgeleid, is vaak (nog) single
Laag inkomen, maar ook weinig vaste lasten
Sterk verbonden met vrienden en gelijkgestemden, minder met hun wijk/buurt

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag (maatschappelijke /
politieke actie) van inwoners. Stadse Nomaden
laten zowel in houding als gedrag een
ondergemiddelde betrokkenheid zien. Vergeleken
met andere groepen zijn ze bij minder
onderwerpen betrokken. Ook gaan ze,
bijvoorbeeld in vergelijking met Kritische
Vernieuwers, minder vaak over tot
maatschappelijke of politieke actie om invloed uit
te oefenen op hun eigen omgeving.

Stadse Nomaden scoren relatief hoog op meedenken als
participatievorm. Deze groep is bereid op een wat hoger,
abstract niveau mee te denken over een onderwerp of
beleidsthema.

Stadse Nomaden hebben een bovengemiddeld
vertrouwen in de gemeente en in andere
instituties. Het vertrouwen in zichzelf is groot.
Deze groep heeft geen sterke positieve dan wel
negatieve gevoelens t.a.v. het zich
vertegenwoordigd/gehoord voelen door de
politiek. Ze stellen zich neutraal op t.o.v. de
stelling ‘de regering geeft niet veel om mensen
zoals ik.’

Stadse Nomaden scoren het hoogst van alle groepen op
informatie ontvangen van de gemeente via sociale media
(14%), als het gaat over aanpassingen in hun eigen
leefomgeving.
Actief bijdragen aan een project of initiatief van de
gemeente doen Stadse Nomaden bovengemiddeld graag
via een online platform als ikpraatmee.nl of
mijnwijkplan.nl (28%).
Ze scoren bovengemiddeld op ‘het ontmoeten van
anderen’ en ‘er zelf iets van willen leren’ als motief om te
participeren.
De top 3 nieuwsbronnen voor Stadse Nomaden is:
televisie, online nieuwsplatform/-app (bv. NU.nl) en
(digitale) krant.
⁄

Deze groep scoort bovengemiddeld op Facebook als
nieuwsbron (24%).

⁄

Twitter en Instagram gebruiken ze het meest van
alle groepen (12% en 8%).

28

Doe je mee?
“Loopt prima zo”

Thema’s en interesses
Stadse Nomaden voelen zich het sterkst verbonden met Nederland. In vergelijking met de andere groepen zijn
zij minder geïnteresseerd in thema’s die spelen in de eigen gemeente. Ook gaat hun interesse niet primair uit
naar de straat/buurt/wijk waarin zij wonen.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij het eigen werk hoog. Ook
voelen zij zich bovengemiddeld betrokken bij de politiek.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Stadse Nomaden dit het liefst op
de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Stadse Nomaden bovengemiddeld op: asiel & integratie en werk & inkomen.

Anne-Lie van Beek (28) heeft energie voor twee. Naast haar werk als PR-adviseur is ze gek op rockfestivals als
Zwarte Cross en Pukkelpop. Anne-Lie woont in een huurappartement aan de rand van de stad Groningen. Het is
groot genoeg, ook als haar vriend die in Amsterdam woont, er de weekenden is. “Kinderen? Nee zeg. Mijn
moeder vraagt ook steeds wanneer we gaan trouwen. Ik ben nog niet eens dertig.” Anne-Lie wil graag meer van
de wereld zien. “Volgend jaar gaan we vier maanden naar Nepal. Na de aardbeving zijn we daar ook geweest
om te helpen, en we willen heel graag terug.”
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Kritische Vernieuwers
‘Wij denken vooruit’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

Leeftijd tussen 30 en 50 jaar
Hoogst opgeleide groep, ambitieus
Bovengemiddeld inkomen
Aandacht voor voeding, leefstijl, milieu en klimaat

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag (maatschappelijke /
politieke actie) van inwoners. Op beide scoren
Kritische Vernieuwers het hoogst van alle
profielen. Het is een actieve groep, die zich
betrokken voelt bij veel verschillende
onderwerpen. Deze zeer betrokken houding komt
tot uiting in zowel maatschappelijke als politieke
actie. Hiermee oefenen Kritische Vernieuwers veel
invloed uit op hun eigen leefomgeving.

Kritische Vernieuwers hebben sterke voorkeur voor
meedenken als participatievorm. Hun score op dit
onderdeel is het hoogst van alle groepen. Deze groep is
bereid om op een wat hoger, abstract niveau mee te
denken over een onderwerp of beleidsthema.

Kritische Vernieuwers hebben van alle groepen het
meeste vertrouwen in de overheid en instituties.
Ook staan ze op nummer één qua vertrouwen in
de mensen om hen heen.

Actief bijdragen aan een project of initiatief van de
gemeente doen Kritische Vernieuwers het liefst van alle
groepen via een online platform (28%). Ook zijn zij het
vaakst lid van een inwonerspanel (28%).

Deze groep is sterk positief over de eigen invloed
op de regering en de ‘maakbaarheid’ van de
samenleving. Ze omarmen innovatie, ‘dat zouden
meer mensen moeten doen!’ Men voelt zich ook
gehoord door de politiek.

Ze scoren bovengemiddeld op ‘ik wil graag een probleem
oplossen’ als motief om te participeren.

Kritische Vernieuwers scoren het hoogst van alle
groepen op informatie ontvangen van de gemeente via
een digitale nieuwsbrief (59%), als het gaat over
aanpassingen in hun eigen leefomgeving.

De top 3 nieuwsbronnen voor Kritische Vernieuwers is:
(digitale) krant, televisie en online nieuwsplatform/-app
(bv. NU.nl).
⁄

Deze groep scoort bovengemiddeld op Twitter als
nieuwsbron (11%).

⁄

Instagram gebruiken ze het meest van alle groepen
(8% - samen met Stadse Nomaden).
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Doe je mee?
“Wij denken vooruit”

Thema’s en interesses
Kritische Vernieuwers voelen zich het sterkst verbonden met Europa en de rest van de wereld. In vergelijking
met de andere groepen zijn zij minder geïnteresseerd in thema’s die spelen in de eigen gemeente.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij het eigen werk hoog. Ook
voelen zij zich bovengemiddeld betrokken bij de politiek en goede doelen.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Kritische Vernieuwers dit het
liefst op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Kritische Vernieuwers bovengemiddeld op: milieu & klimaat, asiel & integratie en
cultuur & sport.

Amsterdam is helemaal ‘zijn’ stad sinds Rutger Smith (35) er bedrijfskunde ging studeren. Hij is inmiddels
projectmanager bij een internationale voedingsdistributeur en woont in een loft met uitzicht op het IJ. Samen
met vrienden heeft hij dit najaar een coöperatieve supermarkt in het leven geroepen waar de nadruk ligt op
streekproducten. Daarnaast is de circulaire economie een ontwikkeling die Rutger niet snel genoeg kan gaan.
“We moeten toe naar producenten die verantwoordelijkheid nemen. Als technische levensduur de maatstaf is,
kunnen we de wegwerptrend stoppen.”
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Eigengereide Digitalen
‘Wij krijgen geen invloed’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

Leeftijd tot 40 jaar
Laag inkomen, heeft vaak parttime/flexibele baan
Opleidingsniveau lager dan gemiddeld
Starters met fun, gericht op mode en uitgaan

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag
(maatschappelijke/politieke actie) van inwoners.
Op beide scoren Eigengereide Digitalen gemiddeld
ten opzichte van de andere profielen. Kijkend naar
politieke actie nemen Eigengereide Digitalen het
meest frequent van alle groepen deel aan online
discussies. Maatschappelijk komen zij in actie door
bijvoorbeeld een raamposter op te hangen.

Eigengereide Digitalen scoren het hoogst van alle
groepen op meebeslissen als participatievorm (samen
met Gevestigde Beïnvloeders). Alleen praten over een
onderwerp of beleidsthema is voor deze groep dus niet
genoeg. Dit profiel wil knopen doorhakken, bijvoorbeeld
over de inrichting van een openbaar stuk groen.

Eigengereide Digitalen hebben – evenals
Honkvaste Buurtbewoners – over het algemeen
weinig vertrouwen in de gemeente en andere
instituties (bv. de regering maar ook de reguliere
media). Deze groep heeft daarnaast weinig
vertrouwen in zichzelf.
Eigengereide Digitalen voelen zich over het
algemeen niet vertegenwoordigd/gehoord door
politici. Hun stellingname is dat politici er vooral
voor zichzelf zijn.

De groep scoort bovengemiddeld op informatie
ontvangen van de gemeente via sociale media (13%), als
het gaat over aanpassingen in hun eigen leefomgeving.
Eigengereide Digitalen scoren het hoogst van alle
groepen op een actieve bijdrage leveren (meedenken)
via sociale media (7%).
Ook scoren ze het hoogst van alle groepen op ‘het
ontmoeten van anderen’ en ‘er zelf iets van willen leren’
als motief om te participeren.
De top 3 nieuwsbronnen voor Eigengereide Digitalen is:
online nieuwsplatform/-app (bv. NU.nl), televisie en
(digitale) krant.
⁄

Deze groep scoort het hoogst van alle groepen op
Facebook als nieuwsbron (29%).

⁄

Ook gebruiken ze bovengemiddeld vaak Twitter
(11%).
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Doe je mee?
“Wij krijgen geen
invloed”
Thema’s en interesses
Eigengereide Digitalen voelen zich het sterkst verbonden met de eigen straat, buurt of wijk. In vergelijking met
de andere groepen zijn zij minder geïnteresseerd in landelijke thema’s.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij het eigen werk (of school) hoog.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Eigengereide Digitalen dit het
liefst op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Eigengereide Digitalen bovengemiddeld op: maatschappelijke thema’s, asiel & integratie
en werk & inkomen.

Fatma Yilmaz (23) uit Heerlen heeft met hangen en wurgen haar opleiding Beveiliger niveau 2 afgemaakt. “Ik
zeg altijd: de enige school waar je mij een plezier mee doet, is de sportschool.” Daar is ze dan ook zeker drie
keer per week te vinden. Ze heeft een paar jaar samengewoond, maar is nu weer single. Ongeveer twintig uur
per week werkt Fatma als beveiliger bij Airport Eindhoven. Dat nul-urencontract biedt weinig zekerheid, maar
de huur van haar flat is prima op te brengen. Bovendien houdt ze zo genoeg tijd over om te shoppen en te
chillen met vriendinnen.
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Gevestigde Beïnvloeders
‘Ik ken de wegen’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

Leeftijd tussen 45 jaar en ouder
Hoog opgeleid, werkt als manager of consultant
Groep met het hoogste inkomen
Interesse in sport en cultuur

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag (maatschappelijke /
politieke actie) van inwoners. Op beide scoren
Gevestigde Beïnvloeders hoog (vergeleken met
andere profielen). Het is een actieve groep, die
zich betrokken voelt bij veel verschillende
onderwerpen. Ook is deze groep, na Kritische
Vernieuwers, het meest actief in het tonen van
betrokkenheid. Voor Gevestigde Beïnvloeders is
het politiek-bestuurlijke speelveld belangrijker dan
het maatschappelijke speelveld (om invloed uit te
oefenen op hun eigen omgeving).

Gevestigde Beïnvloeders scoren het hoogst van alle
groepen op meebeslissen als participatievorm (samen
met Eigengereide Digitalen). Alleen praten over een
onderwerp of beleidsthema is voor deze groep dus niet
genoeg. Dit profiel wil knopen doorhakken, bijvoorbeeld
over de inrichting van een fysieke plek.

Gevestigde Beïnvloeders hebben een groot
vertrouwen in de gemeente, in instituties en in de
democratie. Ook hebben ze een groot vertrouwen
in hun eigen invloed.
Deze groep is positief over de eigen invloed op de
regering en de ‘maakbaarheid’ van de
samenleving. Men voelt zich
vertegenwoordigd/gehoord door de politiek.

Over aanpassingen in hun eigen leefomgeving worden
Gevestigde Beïnvloeders het liefst geïnformeerd via een
bewonersbijeenkomst (64% – samen met Zelfbewuste
Aanpakkers).
Gevestigde Beïnvloeders scoren het hoogst van alle
groepen op het leveren van een actieve bijdrage aan een
project of initiatief van de gemeente via het versturen
van een e-mail (23%).
Ook scoren zij het hoogst van alle groepen op ‘ik wil
graag samen met buurtbewoners iets doen’ als motief
om te participeren.
De top 3 nieuwsbronnen voor Gevestigde Beïnvloeders
is: (digitale) krant, televisie en online nieuwsplatform/app (bv. NU.nl).
⁄

Deze groep scoort bovengemiddeld op de radio en
het lokale huis-aan-huis blad als nieuwsbron (52%
en 53%).
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Doe je mee?
“Ik ken de wegen”

Thema’s en interesses
Gevestigde Beïnvloeders voelen zich het sterkst verbonden met Nederland. In vergelijking met de andere
groepen zijn zij minder geïnteresseerd in thema’s die spelen in de straat/buurt/wijk waarin zij wonen.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is hun betrokkenheid bij de politiek hoog. Ook voelen zij zich
bovengemiddeld betrokken bij het verenigingsleven en doen zij relatief veel vrijwilligerswerk.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Gevestigde Beïnvloeders dit het
liefst op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Gevestigde Beïnvloeders bovengemiddeld op: milieu & klimaat en mobiliteit.

Wilfred Hollestelle, 64 jaar, is met vervroegd pensioen. Vaste klanten mogen hem nog op ad-hoc basis inhuren
voor advieswerk. Elsbeth, zijn vrouw, is vijf jaar jonger. Nu ook de jongste van hun drie kinderen het huis uit is,
werkt ze regelmatig via de vrijwilligerscentrale. Het echtpaar Hollestelle heeft een twee-onder-een-kapwoning
in De Lier. Elke dag begint met Het Financieele Dagblad. Samen zeilen ze graag. “Als het mooi weer is zijn we
natuurlijk op het water te vinden.” Wilfred was de laatste twaalf jaar van zijn carrière partner bij een
ingenieursbureau.
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Zorgzame Senioren
‘Wat ik nog kan doe ik’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

Ouder dan 65 jaar
Opleidingsniveau lager dan gemiddeld, woont in dorp/kern
Inkomen het laagst van alle groepen
Sober leven, geen verspilling

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag (maatschappelijke /
politieke actie) van inwoners. Voor beide geldt dat
Zorgzame Senioren laag scoren vergeleken met de
andere profielen. Zij voelen zich minder betrokken
bij onderwerpen die spelen in hun omgeving.
Daarnaast gaat deze groep ook nauwelijks over tot
maatschappelijke of politieke actie. Als ze wat
doen, is het een politieke partij benaderen.

Wanneer Zorgzame Senioren gevraagd worden naar hun
voorkeur qua participatievorm, geven zij meer dan
andere groepen het antwoord ‘ik doe liever niets’ (14%).
Onderliggende oorzaak is deels hun fysieke beperking.
Ook kenmerkt deze groep zich door een matig
vertrouwen in het eigen ‘kunnen’.

Zorgzame Senioren hebben relatief weinig
vertrouwen in de gemeente en in instituties. Deze
groep heeft het minste vertrouwen in zichzelf en
de mensen om hen heen. ‘Er is minder omzien
naar elkaar, dat is een gemis’.
Zorgzame Senioren zijn het meest negatief over de
eigen invloed op de regering. Men voelt zich niet
vertegenwoordigd en gehoord door (vooral de
landelijke) politiek.

Over aanpassingen in hun eigen leefomgeving worden
Zorgzame Senioren bovengemiddeld graag geïnformeerd
door de gemeente via een huis-aan-huis blad of lokale
krant (40%).
Actief bijdragen aan een project of initiatief van de
gemeente doen Zorgzame Senioren bovengemiddeld
graag door een papieren enquête in te vullen (22% samen met Honkvaste Buurtbewoners).
Ook scoren ze bovengemiddeld op ‘ik wil graag nieuwe
mensen ontmoeten’ als motief om te participeren.
De top 3 nieuwsbronnen voor Zorgzame Senioren is:
televisie, (digitale) krant, en online nieuwsplatform/-app
(bv. NU.nl).
⁄

Deze groep scoort bovengemiddeld op het lokale
huis-aan-huis blad als nieuwsbron (51%).
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Doe je mee?
“Wat ik nog kan doe
ik”
Thema’s en interesses
Zorgzame Senioren voelen zich het sterkst verbonden met de straat, buurt of wijk waarin zij wonen. In
vergelijking met de andere groepen zijn zij minder geïnteresseerd in thema’s die spelen in de gemeente.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij het geloof (of hun
levensbeschouwing) hoog. Ook doen zij relatief veel vrijwilligerswerk.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Zorgzame Senioren dit het liefst
op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Zorgzame Senioren bovengemiddeld op: gezondheidszorg en maatschappelijke thema’s.

“We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar?” Voor Riet Eshorst mogen meer mensen zich die
tegeltjeswijsheid eigen maken. Haar leven lang woont ze in Dalfsen. Ze vindt dat de samenleving er niet op
vooruit gaat. “Er is minder omzien naar elkaar. Dat is een gemis.” Vorig jaar besloot ze na lang wikken de
stacaravan op de Veluwe te verkopen. Hier bracht ze ruim dertig jaar de vakanties door, tot haar Herman
overleed. Zeker drie keer in de week bezoekt ze de begraafplaats om het graf te verzorgen. Vorig jaar vierde
Riet haar 75e verjaardag in het dorpshuis met de kinderen en kleinkinderen.
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Zelfbewuste Aanpakkers
‘Wij doen het zelf’

Kenmerken
⁄
⁄
⁄
⁄

55+
Opleidingsniveau gemiddeld, selfmade doeners (mkb, boerenbedrijf)
Inkomen hoger dan gemiddeld
Spil van het verenigingsleven

Betrokkenheid en vertrouwen

Communicatie en participatie

Betrokkenheid komt tot uiting in zowel houding
(betrokken voelen) als gedrag
(maatschappelijke/politieke actie) van inwoners.
Voor beide geldt dat Zelfbewuste Aanpakkers
bovengemiddeld scoren. Zij voelen zich bij relatief
veel onderwerpen betrokken. Deze houding zetten
zij ook om in actie. Voor Zelfbewuste Aanpakkers
is het politiek-bestuurlijke speelveld belangrijker
dan het maatschappelijke speelveld (om invloed
uit te oefenen op hun eigen omgeving).

Zelfbewuste Aanpakkers scoren het hoogst van alle
groepen op meedoen als participatievorm (samen met
Honkvaste Buurtbewoners). Zij helpen graag mee in de
uitvoering van werkzaamheden.

Het vertrouwen dat Zelfbewuste Aanpakkers
hebben in de gemeente en instituties is
gemiddeld. Deze groep heeft ook vertrouwen in
zichzelf en de mensen om zich heen.

Actief bijdragen aan een project of initiatief van de
gemeente doen Zelfbewuste Aanpakkers het liefst van
alle groepen ook via een bewonersbijeenkomst (57%).

Zelfbewuste Aanpakkers tonen zich licht positief
tegenover de eigen invloed op de regering.
Hetzelfde geldt voor de mate waarin men zich
vertegenwoordigd/-gehoord voelt door de
politiek. Ook hierover zijn ze licht positiever dan de
andere groepen.

Ook scoren Zelfbewuste Aanpakkers het hoogst van alle
groepen op een bewonersbijeenkomst als middel om
geïnformeerd te worden over aanpassingen in de
leefomgeving (64% – samen met Gevestigde
Beïnvloeders).

Het hoogst van alle groepen scoren ze op ‘ik wil graag
samen met buurtbewoners iets doen’ als motief om te
participeren.
De top 3 nieuwsbronnen voor Zelfbewuste Aanpakkers
is: televisie, (digitale) krant, en online nieuwsplatform/app.
⁄

Deze groep scoort het hoogst van alle groepen op
het lokale huis-aan-huis blad en de radio als
nieuwsbron (55% en 54%).
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Doe je mee?
“Wij doen het zelf”

Thema’s en interesses
Zelfbewuste Aanpakkers voelen zich het sterkst verbonden met de gemeente waarin ze wonen (dorp, stad). In
vergelijking met de andere groepen zijn zij minder geïnteresseerd in landelijke thema’s en thema’s die spelen
op Europees/mondiaal niveau.
Deze groep voelt zich sterk verbonden met familie en/of vrienden.
⁄

In vergelijking met de andere groepen is daarnaast hun betrokkenheid bij het verenigingsleven hoog. Ook
doen zij relatief veel vrijwilligerswerk en is hun betrokkenheid bij het geloof bovengemiddeld.

Wanneer de gemeente inwoners vraagt mee te denken of mee te doen, doen Zelfbewuste Aanpakkers dit het
liefst op de onderwerpen ‘wonen’ en ‘leefomgeving’.
⁄

Daarnaast scoren Zelfbewuste Aanpakkers bovengemiddeld op: milieu & klimaat.

Dirk Verschiere (59) woont met zijn vrouw Monika in een vrijstaand huis dat ze zelf in Terneuzen hebben
gebouwd. Vijftien jaar geleden kocht Dirk een perceel van vijftig hectare aan de rand van de gemeente. Het
productiebos dat hij er liet aanleggen begint nu rendement op te leveren. Dat komt mooi uit, want Dirk wil zijn
aannemersbedrijf graag overdragen aan zijn twee zoons. Na jaren zeventig uur per week te hebben gewerkt is
het mooi geweest. Straks hoopt hij meer tijd te hebben om in de voetbalclub te steken waarvan hij bestuurslid
is. “Als mijn zoons me nodig hebben ben ik er voor ze.”
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De meest voorkomende betrokkenheidsprofielenprofielen in Hellevoetsluis zijn: Honkvaste Buurtbewoners
(33%) en Geïnformeerde Gezinsdrukte (26%). Beide profielen zijn sterk oververtegenwoordigd in Hellevoetsluis
in vergelijking met Nederland. Er is één profiel dat (bijna) niet in de gemeente Hellevoetsluis voorkomt. Dit zijn
de Kritische Vernieuwers (1%). Op het kaartje hieronder ziet u waar de verschillende profielen binnen de
gemeente wonen.
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26%
18%

17%

17%
11%

17%

16%

10%
6%

5%

6% 6%

6%

7%
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Samenstelling betrokkenheidsprofielen Nederland (links) en gemeente Hellevoetsluis (rechts)
Betrokkenheidsprofielen in Nederland en gemeente Hellevoetsluis

% Nederland

% Hellevoetsluis

Honkvaste Buurtbewoners

17%

33%

Eigengereide Digitalen

11%

6%

Geïnformeerde Gezinsdrukte

17%

26%

Stadse Nomaden

10%

5%

Kritische Vernieuwers

6%

1%

Gevestigde Beïnvloeders

18%

17%

Zorgzame Senioren

6%

6%

Zelfbewuste Aanpakkers

16%

7%
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De kleurvlakken geven elk een postcodegebied weer. Het aantal huishouden per postcodegebied kan verschillen,
grotere gebieden hebben niet per definitie meer inwoners.

In Hellevoetsluis komen voornamelijk de profielen Geïnformeerde Gezinsdrukte, Honkvaste Buurtbewoners en
Gevestigde Beïnvloeders voor.
Geïnformeerde Gezinsdrukte en Gevestigde Beïnvloeders hebben meer vertrouwen in de gemeente en andere
instituties dan Honkvaste Buurtbewoners. Qua betrokkenheid zijn de overeenkomsten tussen Geïnformeerde
Gezinsdrukte en Honkvaste Buurtbewoners weer groter. Deze betrokkenheid is laag, vooral bij projecten of
initiatieven van de gemeente.
Alle drie de profielen worden het liefst door de gemeente geïnformeerd via een huis-aan-huis verspreidde brief
of flyer. Een bewonersbijeenkomst is vooral geschikt voor Gevestigde Beïnvloeders. Meedenken doet
Geïnformeerde Gezinsdrukte het liefst digitaal (bijv. online enquête of platform). Honkvaste Buurtbewoners en
Gevestigde Beïnvloeders kiezen voor een mix (naast online enquête ook een enquête op papier).
Honkvaste Buurtbewoners en Geïnformeerde Gezinsdrukte zijn goed bereikbaar via sociale media. Dit geldt niet
voor Gevestigde Beïnvloeders.
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De meest voorkomende betrokkenheidsprofielenprofielen in Hellevoetsluis Zuidoost, het gebied dat de
gebiedsvisie beslaat, zijn Honkvaste Buurtbewoners (40%) en Geïnformeerde Gezinsdrukte (31%). Beide
profielen zijn sterker vertegenwoordigd in dit gebied ten opzichte van de rest van de gemeente. Daarnaast is te
zien dat het profiel Gevestigde Beïnvloeders (7%) veel minder voorkomt in dit gebied dan in de rest van de
gemeente.
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Samenstelling betrokkenheidsprofielen Hellevoetsluis (links) en de wijken Kooistee, Oudenhoorn, en
Kickersbloem (rechts)
Betrokkenheidsprofielen in Hellevoetsluis en Zuidoost

% Hellevoetsluis

% Zuidoost

Honkvaste Buurtbewoners

33%

40%

Eigengereide Digitalen

6%

10%

Geïnformeerde Gezinsdrukte

26%

31%

Stadse Nomaden

5%

5%

Kritische Vernieuwers

1%

1%

Gevestigde Beïnvloeders

17%

7%

Zorgzame Senioren

6%

1%

Zelfbewuste Aanpakkers

7%

5%
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De kleurvlakken geven elk een postcodegebied weer. Het aantal huishouden per postcodegebied kan verschillen,
grotere gebieden hebben niet per definitie meer inwoners.

In de wijken Kooistee, Oudenhoorn en Kickersbloem wonen veel inwoners met het betrokkenheidsprofiel
Honkvaste Buurtbewoners en Geïnformeerde Gezinsdrukte.
Hoewel deze profielen op elkaar lijken qua leeftijd en gezinssituatie, verschillen ze als het gaat om
betrokkenheid en vertrouwen. Zo hebben Honkvaste Buurtbewoners aanzienlijk minder vertrouwen in de
gemeente dan Geïnformeerde Gezinsdrukte. Daarentegen komen Honkvaste Buurtbewoners wel vaker in actie
(maatschappelijk én politiek) dan Geïnformeerde Gezinsdrukte. Honkvaste Buurtbewoners zijn betrokken bij
thema’s als veiligheid en gezondheid. Geïnformeerde Gezinsdrukte is vooral betrokken bij het thema onderwijs.
Op het gebied van participatie en communicatie hebben de profielen overeenkomsten. Zij worden het liefst
door de gemeente geïnformeerd via een huis-aan-huis verspreidde brief of flyer. Een bewonersbijeenkomst is
minder geschikt. Qua meedenk-kanaal is er verschil in oriëntatie: Geïnformeerde Gezinsdrukte wil vrijwel
uitsluitend digitaal meedenken (bijv. via een online enquête of platform). Honkvaste Buurtbewoners kiezen
liever voor een mix (naast online ook een enquête op papier).
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De acht betrokkenheidsprofielen van Citisens zijn een verrijking op de klantsegmentatie van Whize. Deze
segmentatie is ontworpen om alle ruim 7,7 miljoen huishoudens in Nederland te identificeren en classificeren in
50 subsegmenten, op basis van sociaal-demografische en leefstijlkenmerken. Daarbij is gebruik gemaakt van
registratiedata, geografische data en data uit consumentenonderzoek.
Voor de betrokkenheidsprofielen zijn aan bovenstaande data nog ruim 20 kenmerken toegevoegd, die bepalend
zijn voor het specifieke betrokkenheidsprofiel van groepen inwoners (zie volgende pagina). Deze kenmerken
worden door onszelf tweejaarlijks uitgevraagd middels een online enquête onder de Citisens community. Deze
community bestaat inmiddels uit ruim 50.000 Nederlanders.
Regelmatig voegen wij aan onze database relevante data toe uit onze stemhulp MijnStem en andere lokale
onderzoeken (bijv. online raadplegingen). Deze lokale onderzoeken zetten wij uit in samenwerking met
gemeenten en/of andere overheden.
De categorisatie is tot stand gekomen middels een statistische clusteranalyse. De Whize segmenten zijn hierbij
opnieuw ingedeeld tot acht profielen die onderscheidend zijn voor de mate waarin en de manier waarop
inwoners betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving.

De
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De Citisensmethode categoriseert inwoners in acht onderscheidende groepen. Centraal in deze categorisatie
staat de vierdeling betrokkenheid, vertrouwen, communicatie en participatie. In detail gaat het om de volgende
kenmerken:

⁄

Basisvertrouwen: vertrouwen van inwoners in zichzelf en de mensen om zich heen

⁄

Vertrouwen van inwoners in de gemeente, de regering en andere instituties (bijv. rechtspraak).

⁄

Schaal van betrokkenheid: straat, buurt, wijk/dorp, stad, gemeente, regio, landelijk, Europa en de
wereld

⁄

Betrokkenheid bij onderwerpen: o.a. school, werk, goede doelen, verenigingsleven en
vrijwilligerswerk

⁄

Onderwerpen waarover inwoners graag willen meepraten of meedenken: o.a. cultuur & sport, wonen
& leefomgeving, gezondheidszorg en mobiliteit

⁄

Algemene betrokkenheid: de mate van betrokkenheid van inwoners op voor hen belangrijke
onderwerpen (houding en gedrag)

⁄

Voorkeuren qua participatievorm: meedenken vs. meedoen

⁄

Wijze waarop inwoners geïnformeerd willen worden door de gemeente over aanpassingen in hun
eigen leefomgeving: o.a. bewonersbijeenkomst, digitale nieuwsbrief en/of een bericht op sociale
media

⁄

De manier waarop zij zelf een actieve bijdrage willen leveren aan een project dat geïnitieerd wordt
door de gemeente: o.a. online enquête, een bewonersbijeenkomst en/of een e-mail sturen

⁄

Hun motieven en belemmeringen voor participatie

⁄

Via welk offline/online kanaal zij het nieuws volgen, favoriete krant, platform, zender, sociale media,
etc.

⁄

Het soort nieuws dat zij volgen: lokaal, regionaal, nationaal of internationaal

Koppeling van genoemde databronnen vindt plaats via 6-positie postcode. Alle data is conform de huidige
AVG-richtlijnen verzameld.
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In de lopende tekst van het document met bevindingen wordt verwezen naar de geraadpleegde bronnen door
middel van voetnoten. Voor de correcte bronvermelding verwijzen wij u naar deze voetnoten.

Datum

Gesprekspartners

5 november 2020

Projectleider tot 03-2019
Projectleider vanaf 03-2019
Communicatieadviseur

11 november 2020

Wethouder Economische Zaken
Wethouder Ruimtelijke Ordening

12 november 2020

Adviseur Ruimtelijke Ordening
Beleidsadviseur verkeer
Stedenbouwkundig adviseur

13 november 2020

Inwoner Oudenhoorn

17 november 2020

Farm Frites Director Operations and Shared Services
CFO Farm Frites

17 november 2020

Inwoner wijk de Kooistee

19 november 2020

Belangenvereniging Den Kouwen Noort
Voorzitter naturistenvereniging De Brongaard

26 november 2020

Bewoner Molendijk
Veehouder en bewoner Ravenseweg

1 december 2020

Procesmanager Over Morgen

2 februari 2021

Gemeenteraadslid PvdA
Gemeenteraadslid Groen Links
Gemeenteraadslid VVD
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Gemeenteraadslid IBH
Gemeenteraadslid D66
3 februari 2021

Projectmanager gebiedsontwikkeling

Duidingssessie

Projectondersteuner
Stedenbouwkundig adviseur
Communicatieadviseur
Adviseur Ruimtelijke Ordening
Beleidsadviseur verkeer
Projectmanager
Projectleider gebiedsontwikkeling
Strategisch communicatieadviseur
Senior communicatieadviseur
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