Participatie en
communicatie
Wat is het?
Publieksparticipatie is een verzamelterm voor alle vormen van
deelname vanuit het publiek aan de voorbereiding, uitvoering,
besluitvorming of evaluatie van beleid. Een aantal groepen in de
samenleving wordt actief benadert om ideeën, meningen te geven.
Deze groepen kunnen lokale bestuurders, deskundigen,
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven of maatschappelijke
organisaties zijn. Maar ook burgers kunnen betrokken zijn bij de
totstandkoming van beleid. Het participatieproces benut
meedenkkracht van belangheb-benden door in een vroeg stadium
gericht specifieke groepen uit de samenleving te betrekken.
Uiteindelijk verhoogt dit de kwaliteit van de besluitvorming.
Bovendien krijgen belanghebbenden meer inzicht in de afwegingen
en besluiten die worden genomen.
Om goed te kunnen meedenken en ideeën te kunnen geven, is het
nodig om over de juiste informatie te beschikken. Daarom wordt
het participatieproces ondersteund door communicatie (bieden van
informatie). Centraal staan: inhoud van het project en
procesinformatie (wanneer gebeurt wat).
Daarnaast richt communicatie zich op het informeren over het
participatieproces, vooral gericht op (georganiseerde) burgers in
specifieke regio’s. Dit zorgt voor een groter vertrouwen in de
besluitvorming.

Wat is het doel?
De Rijksoverheid werkt aan een goed gedragen probleemstelling,
een heldere verdeling tussen opgaven en uiteindelijk een gedragen
Structuurvisie Ondergrond. Dit gebeurt in opdracht van de
ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu.

Het Rijk hecht eraan om de structuurvisie in samenspraak met een
groot aantal belanghebbenden te realiseren. Daarvoor is
participatie essentieel. Ook wil het Rijk dat de Structuurvisie
Ondergrond voor het publiek en de andere overheden duidelijk is
en dat er begrip is voor de geschetste probleemstelling en
oplossingsrichtingen van deze structuurvisie.

Met wie?
De Structuurvisie Ondergrond richt zich op de gehele ondergrond in
samenhang met de bovengrond. Daarmee zijn naast de
rijksbelangen ook regionale belangen aan de orde. Gedurende het
gehele proces van de totstandkoming van de Structuurvisie
Ondergrond zijn stakeholders betrokken. Dat zijn lokale overheden,
kennisinstituten, bedrijfsleven, belangenbehartigers, natuur- en
milieuorganisaties en burgers.
In samenspraak met de verantwoordelijke overheden en
marktpartijen geeft het Rijk duidelijkheid over de samenhang in de
ondergrond en beleidsopgaven die hieruit voortvloeien. Het Rijk
(de ministeries van EZ en van IenM) werkt daarom nauw samen het
provincies (via het Inter Provinciaal Overleg), gemeenten (via de
Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de waterschappen (via de
Unie van Waterschappen). Kennnisinstituten zoals TNO en de
Universiteit van Groningen leveren waardevolle informatie
bijvoorbeeld over bodemeigenschappen.
Daarnaast communiceert de rijksoverheid vanaf het begin van het
proces rechtstreeks met verschillende stakeholders. Hierbij staat het
ophalen van kennis en input centraal (dialoog aangaan).
Uiteindelijk verbetert ook de kwaliteit van het product. Ook vindt
afstemming plaats met Engeland, Duitsland en België, omdat
afspraken over de ondergrond niet bij de grenzen ophouden.

Het Rijk betrekt ook burgers bij de realisatie van de structuurvisie.
In een burgerpanel nemen 50 inwoners vanuit heel Nederland
plaats. Zij buigen zich over tussenproducten en komen met ideëen
en suggesties.
In de loop van het proces vinden verschillende
zienswijzeprocedures plaats. Iedereen kan dan zijn mening geven
op de inhoud.

Wanneer?

Er gebeurt veel in de ondergrond. Er lopen buizen en
leidingen, we halen drinkwater uit de grond en nóg dieper
winnen we energie. Om goede afspraken te maken over het
efficiënt en duurzaam gebruik van de ondergrond werken het
Rijk en lokale overheden samen aan de Structuurvisie
Ondergrond. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
belangenorganisaties, particulieren en experts worden hier
nauw bij betrokken. Zo werken partijen samen aan een sterk
en duurzaam Nederland.

Op basis van het Voornemen tot het opstellen van de Structuurvisie
Ondergrond heeft een formele zienswijzeprocedure plaatsgevonden
(februari 2012).
Begin 2015 vindt de zienswijze procedure van de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau (NRD) plaats. De NRD is een plan van aanpak voor
het milieu onderzoek dat nodig is voor de Structuurvisie
Ondergrond.
In 2015 wordt gewerkt aan het milieueffectrapport (planMER) en de
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Hierbij worden
verschillende varianten voor de structuurvisie uitgewerkt en
beoordeeld op hun effecten. Wanneer plan MER en MKBA gereed
zijn, is opnieuw een zienswijzeprocedure voorzien. Eind 2015 is de
structuurvisie naar verwachting gereed en wordt deze naar de
Tweede Kamer gestuurd.
Gedurende het gehele proces worden betrokken partijen
meermalen geconsulteerd.

Meer weten?
Voor meer informatie over het beleid ten aanzien van de
Structuurvisie Ondergrond kunt u terecht op de website van de
Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond
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