
1 

 

Bijlage 1. Opzet participatie versterking bestuurskracht Scherpenzeel (bijlage bij plan 
van aanpak 25 september 2020) 

Vertrekpunten participatie 
- Vertrekpunt voor participatie = vertrekpunt variantenonderzoek; 
- Drie varianten: Scherpenzeel zelfstandig, Duurzaam partnerschap met Barneveld, Fusie met 

Barneveld per 1 januari 2023; 
- Doelgroepen: stakeholders in Scherpenzeel en Barneveld 
- Inhoudelijk vertrekpunt: de thema’s uit toekomstvisie Scherpenzeel (2018) , aan te vullen met 

thema’s uit Barneveld. 

Doel van de participatie 
- Informeren van stakeholders over de reden van het onderzoek en open overleg 
- Betrekken van stakeholders bij het proces 
- Ophalen van inhoudelijke wensen, zorgen, ideeën over een breed scala aan onderwerpen 
- Ophalen van emoties, sentimenten, gevoeligheden (stoom afblazen) 
- Laten zien en bespreken wat met de resultaten van het ‘ophalen’ is gedaan 
- Verkennen van draagvlak voor de verschillende varianten 
- Inzicht in het draagvlak voor de (aan het eind) gekozen variant. 

Strategie 

Kernwaarden en -begrippen in de participatie zijn: 
- Open en toegankelijk 
- Gelijkwaardigheid in proces (drie partijen) én varianten. 
 
We nemen als basis de Gelderse participatieaanpak (concept) en communicatielijn, aangevuld met de 
communicatie- en participatie aanpak van Scherpenzeel en Barneveld op de niveaus ‘informeren’ en 
‘consulteren en adviseren’.  
‘We’ zijn in dit voorstel medewerkers van de provincie en van de gemeenten samen. 

Uitnodigend  
Dat betekent dat iedereen zich vrij en welkom voelt om deel te nemen. Uiteraard maken mensen 
daarin zelf de keuze. Uitnodigend betekent ook dat we stakeholders opzoeken. We organiseren kleine 
bijeenkomsten, zijn waar mogelijk zichtbaar op straat en bij verenigingen/organisaties en zijn digitaal 
goed te vinden. 

Met wie? 
We zoeken mensen op, fysiek en digitaal, fysiek uiteraard conform richtlijnen RIVM. We nodigen daar 
voor gericht individuen en groepen uit of gaan daar op bezoek. Van individuele ondernemers tot 
comité Scherpenzeel Zelfstandig en van jongeren tot gepensioneerde vrijwilligers. Ook voorzien we 
gesprekken (zowel in Scherpenzeel als in Barneveld) met vertegenwoordigers van publieke 
voorzieningen, belangenorganisaties, onderwijs, vertegenwoordigers van kerkgenootschappen en waar 
zinvol individuele bewoners.  
 
We nodigen gericht uit in een dwarsdoorsnede van de Scherpenzeelse en Barneveldse samenleving, 
waarbij het zwaartepunt in Scherpenzeel ligt. 
 
Daarnaast doen we oproepen aan ‘iedereen’ om vooral mee te komen praten, meningen in te brengen 
en discussies te voeren. 

Waarover? 
Op basis van de aanpak variantenonderzoek en de daarin benoemde afwegingscriteria voor de drie 
varianten maken we gerichte vragen en destilleren we gespreksonderwerpen. De Toekomstvisie 2018 
betrekken we daarbij, aangevuld met thema’s uit Barneveld. Per doelgroep/gesprek zal het accent in de 
inhoud anders liggen. 

Hoe? 
Er wordt ingezet op een breed palet aan communicatiemiddelen. Het zwaartepunt ligt hierin bij 
persoonlijk contact. 
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We zorgen voor persoonlijke ontmoetingen dichtbij huis of werk en organiseren kleine 
groepsbijeenkomsten. Op centrale locaties in Scherpenzeel en Barneveld spreken we af met individuele 
personen of kleine groepjes, we sluiten aan op activiteiten in de Breehoek of bij sportverenigingen etc. 
 
Daarnaast zijn we zichtbaar ‘op straat’. We zijn aanwezig op plekken waar veel mensen komen. Daar 
gaan we het gesprek aan met passanten over verschillende onderwerpen. 
 
We organiseren themabijeenkomsten in een workshopachtige setting over verschillende thema’s 
waarvoor mensen zich kunnen inschrijven. 
 
Tot slot ontwikkelen we een digitaal kanaal (website, platform) waarop mensen mee kunnen doen.  
 
Het verdient de voorkeur om de afzender van de communicatie neutraal te laten zijn. Dus niet onder 
de vlag van de provincie maar ook niet onder die van de gemeenten. Met een hele simpele huisstijl, al 
dan niet met de logo’s van de drie overheden, geven we de communicatie vorm. 

Stappen 
1. De eerste stap is dat de provincie laat zien dat de participatie daadwerkelijk open is en dat er drie 

varianten worden onderzocht. Daarvoor maken we een filmpje dat breed inzetbaar is: op een 
website, tijdens gesprekken en bijeenkomsten. Omdat de provincie in deze fase de regie voert, 
speelt een van beide provinciebestuurders een rol in dit filmpje. Het filmpje geeft ook feiten en 
cijfers, processtappen en doet een oproep om mee te komen praten. De eerste stap is een stap van 
‘informatie brengen’. 
Planning: eind september. 
 

2. De tweede stap is het aangaan van gesprekken, individueel of in kleine groepen; dit geldt zowel 
voor betrokkenen (stakeholders) in Scherpenzeel als in Barneveld. Na een korte gezamenlijke 
terugblik stellen we vragen op basis van de inhoudelijke thema’s, waardoor mensen meedenken 
over zaken die belangrijk zijn bij de uiteindelijke afweging van varianten. In deze stap gaat het dus 
niet om de varianten maar om de belangrijke thema’s. De daarvoor benodigde informatie wordt 
ontleend aan het brondocument, dit is het resultaat van stap 2 in het variantenonderzoek. 
Bij een aantal gesprekken sluiten ook bestuurders aan. Dit is een stap van ‘informatie halen’. 
Planning: oktober. 

 
3. In de derde stap organiseren we themagewijs een aantal bijeenkomsten. Als daarvoor veel 

belangstelling is organiseren we er meerdere over één thema, na elkaar of parallel in kleine 
groepen. Ook hierbij zijn bestuurders in een aantal gevallen aanwezig. Ook deze stap is ‘informatie 
halen’. 
Planning: oktober - november 

 
4. De vierde stap is weer een stap van ‘brengen’. We laten door middel van een concept- 

participatieverslag zien wat de uitkomsten van het onderzoek zijn en hoe de varianten zijn 
beoordeeld. Deelnemen aan de presentatie door provinciebestuurders is hiervoor gewenst. 
Deelnemers kunnen hier nog op reageren, waardoor het participatieverslag wordt gevalideerd. 
Planning: eind november 

 
Tegelijkertijd met deze stappen lopen ook digitale activiteiten: het ‘informatie halen’ kan op een 
platform/website. Brengen met diezelfde website maar ook met webinars. 
 
De planning is gekoppeld aan de eerste 5 stappen die in het variantenonderzoek worden doorlopen. 
 
 
 


