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Voorstellen (I)

• Paul van der Donk
• Docent Management van de Leefomgeving

• Marien de Bakker
• Docent Applied Geo-information Science

• Cursus leider “Sturen met data”



Structuur van workshop

• Verwachtingen

• Data en participatie, wat is dat?

• Ervaringen van aanpak
• Casus Heusden

• Casus Deurne

• Discussie over nuttige data en vragen
• Rollen 

• Conclusie



Verwachtingen

• Inzicht in mogelijkheden & meerwaarde

• Voorbeelden

• Best practices in het proces

• Niet alles mogelijk in de diepte in 1 uur



Voorstellen (I)
Waar werkt u? Meerdere antwoorden mogelijk



Aan welke nuttige data denkt u in het kader van 
participatie? 
• NAW gegevens van klanten, sateliet data van wolken, gelukskaart

• Demografische, Economische data

• Bevolkingsbouw van de wijk. Groendata

• hoe inwoners de leefomgeving waarderen op verschillende vlakken

• Belevingsdata

• Fijnstof

• Externe Veiligheid, overstroming/piekbuien, bluswater, locaties energie-opslag

• Hittekaarten

• behoeftes van inwoners

• locatiegebonden informatie zoals bodemkwaliteit en bestemmingsplan, geluidbelasting

• Gezondheidsdata

• Data in de directe leefomgeving. Bijvoorbeeld sensordata voor luchtkwaliteit

• Stedelijke gegevens

• Gegevens omgevingskwaliteit Lucht, Geluid, Straling, Gezondheid

• Voorzieningen

• strava data (heatmaps), waar mensen gebruik maken van omgeving om te bewegen en/of Google mobiliteits gegevens

Opmerkingen:
Hangt wel af van vraagstuk en opgave



Objectieve versus subjectieve data

• Er is al heel veel “objectieve” data
• Atlassen Leefomgeving etc.

• Open data

• Maar herkent/erkent de burger zichzelf 
hierin?

• Wat willen we weten?

• Wat wil men delen?



Waarom willen we eigenlijk participatie?

• Verplicht?

• Noodzakelijk?

• Anders?

• Maatschappelijke 
opgaven geven belang 
van participatie



Participatie: alle niveaus, alle maatschappelijke opgaves

Bron: Provincie Noord-Brabant 



Casus (vanuit ervaring HAS) 

• Benadering A: Oude Maasje (Heusden)
• Professionals maken data klaar (eigen analyse)

• Legenda begrijpelijk

• Keuze data

• Burgers/betrokkenen verrijken, beoordelen en vullen aan

• Benadering B: (Deurne)
• Burgers geven aan welke data nuttig en noodzakelijk zijn

• Professionals faciliteren

• En combineren deze input met eigen analyse



Oude Maasje: Grip op thematiek



Enquête bewoners Tool: Maptionnaire
https://www.smarticipatie.nl/tools/maptionnaire



Combineren analyse en enquête voor gesprekken



Casus 2 Deurne: sturen op beleving

Waar vind ik waardevolle groenelementen? 

- Areaal groen elementen (opendata)
- Hitte eilanden (opendata)
- Aantrekkelijke/ onaantrekkelijke plekken 

(enquête)
- Waar spelen uw kinderen (enquête)

Waar denkt u nog meer aan?



Gesprek met burgers

• Welke methode trekt u aan?

• Welke vragen (duidelijkheid, gericht op niveau, voorkennis) stel je, 
die nuttig zijn
• Verwachtingen
• Tegenstellingen in antwoorden
• Antwoorden bruikbaar

• Welke (nuttige) data lever je dan?

• Is de data  beschikbaar, duidelijk, gekleurd, bruikbaar, acceptabel?



Discussie
- Data en participatie biedt samen enorm veel potentie

- Samen beleidskeuzes maken, initiatieven meer leidend laten zijn: wie stuurt 
eigenlijk de openbare ruimte?

- Wat is de rol van de professional?  De gegevens/data van een techneut zijn niet 
zozeer sturend maar eerder faciliterend voor gezamenlijke trajecten.

- Wat is de veranderende rol van ketenpartners als adviesbureaus of aannemers. 
Data is openbaar en iedereen kan ‘zijn of haar verhaal vertellen’ 

- Idem voor organisaties wat zijn de consequenties voor een organisatie?

- Wie is verantwoordelijk voor proces? Een gemeente, maar wie? Welke afdeling? 



Conclusie 

• Testen, voordat je het uitzet

• Vertrouwen winnen door lokale informatie in te bouwen/verrijken
• Is de Atlas Leefomgeving wel bruikbaar genoeg voor de burger?
• Interpretatie van data is noodzakelijk

• Wat doe je ermee?
• Burger
• Beleidsmedewerker
• Bestuur

• Is data essentieel voor effectief participeren?

• Antwoord: Potentie is hoog
• Ja, data is essentieel, met interpretatie maar ook participatie is noodzakelijk



Oproep 

• Wilt u meer  weten hierover en/of samenwerken?

• Neem contact op met:
• Atlas Leefomgeving: atlasleefomgeving@rivm.nl

• HAS:

• Marien de Bakker M.deBakker@has.nl

• Paul van der Donk P.vanderDonk@has.nl
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Meer leren over data en de leefomgeving?
Cursus: Datagedreven werken voor de 
beleidsmedewerker openbare ruimte

Wat leer je? Hoe je gebruik kunt maken van 
data bij onder andere burgerparticipatie. 

Voor wie? Beleidsmedewerkers ruimtelijke 
ordering en (junior) dataspecialist publieke 
ruimte

Wanneer? Start november 2022

Cursus: Adviseur leefomgeving onder de 
Omgevingswet

Wat leer je? Hoe je grip krijgt op het integrale 
beleidsproces door verschillende belangen bij elkaar te 
brengen en burgers op een juiste manier te betrekken. 

Voor wie? Beleidsmedewerker, manager, 
vergunningsverlener of handhaver bij gemeente, 
provincie, waterschap, etc. 

Wanneer? Start december 2022

> Houd has.nl in de gatenGeo Experience Dag op 23 juni

Krijg een kijkje in de actuele geo-projecten binnen HAS Hogeschool
Officiële kick-off van het Digital Innovation Lab
Ondervind, aan de hand van een virtual reality demo, hoe de 
klimaateffecten jouw leven beinvloeden en wat de energietransitie voor jou 
en je organisatie kan betekenen.

> Aanmelden via has.nl

https://www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/agenda/geo-experience-dag/aanmelden-geo-experience-dag

