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Samenvatting 

 
In samenwerking met bewoners van IJburg, de Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan 
Studies (AMS) en de Technische Universiteit (TU) Delft is een participatieplan opgesteld, waarin 
de kaders en de werkwijze van de participatie is geschetst.  
 

Het proces wordt het komende jaar getrokken en georganiseerd door een participatieteam 

bestaande uit bewoners (via Stichting Natuurlijk IJburg), onderzoekers van AMS / TU Delft en 

vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam. Per specifieke vraag maakt het 

participatieteam een procesontwerp die online- en/of offline wordt uitgevoerd. Dit betekent dat er 

vooraf geen blauwprint en planning kan worden gegeven. Dit wordt samen met bewoners en 

betrokkenen tijdens het proces bepaald. De online- en offline programma’s komen tot uitdrukking 

middels een digitaal platform en bijvoorbeeld fysieke bijeenkomsten van deelnemers op 

Strandeiland. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het paviljoen Lolaland en beschikt hier 

over een informatiecentrum. Het paviljoen kan worden gebruikt voor onder andere co-

creatiesessies, vergaderingen en bewonersbijeenkomsten. 
 
Het overeengekomen kader voor de organisatie van participatieprocessen is het Plaberum en 
Stedenbouwkundig plan. Hierbinnen vinden we ruimte om met vele bewoners aan diverse 
vraagstukken en thema’s te werken.  Het beschikbare budget voor de uitvoering van het 
participatieplan is €105.000 voor komend jaar. Deze kosten worden gedekt uit de proceskosten uit 
de grondexploitatie van Strandeiland. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het eerste participatieplan voor de ontwikkeling van Strandeiland. Dit plan kenmerkt 

zich door de ambitieuze kernwaarden transparantie, vertrouwen en inclusie waarmee we aan het 

werk gaan. Transparantie omdat we vanuit een visie op democratie en met 

gemeenschapsmiddelen een open proces organiseren die bijdraagt aan een leefbaar Strandeiland. 

Vertrouwen in Amsterdammers, of ze nu ambtenaar, ondernemer, timmerman of leerkracht zijn, 

die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van onze stad. Inclusie omdat democratie voor 

alle bewoners van Amsterdam toegankelijk moet zijn, omdat brede deelname kan leiden tot 

hogere kwaliteit en omdat met deelname een begin wordt gemaakt aan gemeenschapsvorming 

en sociale cohesie. 

 

Dit plan is bewust niet tot in detail ingericht en uitgeschreven. Dit plan laat zien hoe we een 

optimale context kunnen organiseren voor een serieuze samenwerking tussen Amsterdammers 

vanuit transparantie, vertrouwen en inclusie. Dat betekent dat we gaan starten zonder precies te 

weten wat we gaan doen en met wie. Wel zetten we een kern-organisatie i.s.m. bewoners neer die 

weet binnen welke kaders zij mag ontwikkelen. Met deze kleine kern-organisatie gaan we 

Amsterdammers betrekken bij de ontwikkeling van Strandeiland.  

 

De ontwikkeling van Strandeiland kent een lange geschiedenis. We zijn nu in de fase van 

landmaken en het vaststellen van het stedenbouwkundig plan. Ook leven er grote ambities voor 

Strandeiland; circulair, emissie vrij, gemeenschap en leefbaarheid. De ontwikkeling kent dus ook 

een duidelijk inhoudelijk kader en duidelijke fases is het planproces. Voor de goede orde is dit het 

kader waarbinnen we het plan uitvoeren. We gaan verder met staande afspraken en voegen juist 

inhoud en richting toe door de samenwerking van Amsterdammers, transparant en op basis van 

vertrouwen. 
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2 Aanleiding 

2.1 Drie concrete aanleidingen die samenvallen 

Ongeveer tegelijkertijd ontstonden er drie concrete aanleidingen die hebben geleid tot dit 

participatieplan.  

  

 Het initiatief van de gemeente Amsterdam om bij de ontwikkeling van Strandeiland (IJburg 2) 

nadrukkelijk bewoners te betrekken via lokale participatie processen. 

 Het initiatief van Stichting Natuurlijk IJburg om via lokale democratische processen de 

ontwikkelingen op Strandeiland te verrijken met o.a. de geleerde lessen op IJburg 1. 

 Het initiatief van AMS / TU Delft om praktijkonderzoek te doen naar de werkzame principes die 

een waardevolle leefomgeving voortbrengen via een proces van participatie. 

2.2 Op een onbewoond eiland… 

Strandeiland is een nieuw opgespoten eiland en heeft de komende jaren nog geen bewoners. 

Bewonersparticipatie vraagt dus om een creatieve oplossing waarbij mogelijke toekomstige 

bewoners, bewoners van IJburg en andere Amsterdammers kunnen meedoen. Wanneer er in de 

toekomst wel mensen wonen op Strandeiland, kan een nieuwe fase van participatie worden 

uitgevoerd. Om onder meer deze reden is gekozen voor een eerste fase met een looptijd van 

ongeveer 2 jaar (voorbereiding en uitvoering). Daarna wordt opnieuw onderzocht en besloten hoe 

het participatieproces haar vervolg krijgt. 

  

Participatie betekent deelname aan het realisatieproces van Strandeiland. Deelname in ideëen, 

ontwerpen, bouwen, beheren en wonen. Participatie heeft tot doel een betere balans te brengen 

in voorgenomen (abstractere) ontwikkelingsperspectieven vanuit representatieve democratie en 

de (meer concrete) toepassing hiervan via participatieve democratie. Het ontslaat niemand van 

haar verantwoordelijkheid, het geeft vorm aan hoe nieuwe ideëen bruikbaar kunnen worden 

gemaakt voor Amsterdammers. De ambities voor Strandeiland vragen om nieuwe oplossingen, 

die oplossingen gaan we samen realiseren.  
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2.3 Leren door te doen 

Om de al bestaande ontwikkeling van Strandeiland (Plaberum) te kunnen verrijken worden een 

aantal vraagstukken opgelost door participatieprocessen. Het gaat om vragen of thema’s te 

identificeren waarvan we nog onvoldoende weten en waarbij participatie kan leiden tot 

ontwikkelrichting, oplossingen en initiatieven.  

  

Kortom: wat prima via de bestaande gemeentelijke processen kan worden georganiseerd laten we 

m.b.t. het proces van participatie bewust buiten beschouwing. We richten ons dus met name op 

de thema’s / vragen die vragen om een participatieproces. Bijvoorbeeld omdat zij om nieuw 

handelingsperspectief vragen of omdat er een innovatie nodig is om de vraag te beantwoorden. 

Gezien de ambities voor Strandeiland is er voldoende aanleiding om een open participatieproces 

in te richten. Daarnaast signaleren en agenderen we vraagstukken die in meerdere planprocessen 

toegepast kunnen worden. We leggen methodes die we gebruiken vast, zodat andere 

planprocessen elders in de stad hier gebruik van kunnen maken. 

  

Een participatieproces heeft het karakter van een open, transparant en horizontaal 

ontwikkelproces waarbij (toekomstige) bewoners samenwerken met bijvoorbeeld ambtenaren, 

organisaties en ondernemingen. We hebben creatieve- en soms innovatieve oplossingen nodig die 

het mogelijk maken de opgaven voor Strandeiland en de stad te realiseren. 

2.4 Gemeenschapsvorming 

Gemeenschapsvorming gaat niet over stenen maar over het ontwikkelen van een inclusieve 

gemeenschap van Amsterdammers die zich aan Strandeiland willen verbinden. Misschien als 

toekomstige bewoner, misschien omdat duurzaamheid een prominent thema is of omdat iemand 

op Strandeiland initiatiefnemer wil zijn als bijvoorbeeld ontwikkelaar, ondernemer of school. 

  

Zo maken we samen een begin aan waar het uiteindelijk ook om draait, een sociale inclusieve 

leefgemeenschap van Amsterdammers. Door steeds een open proces te voeren en 

Amsterdammers te betrekken bij de verschillende thema’s inspireren we mensen om zich te 

verbinden. 
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3 Het participatieplan op hoofdlijnen 

We kiezen ervoor dit participatieplan met eenvoudige hoofdlijnen in te richten. Kaders om 

duidelijkheid en de juiste verwachtingen te scheppen. De kaders bieden de context waarbinnen we 

kunnen organiseren. Een eenvoudige organisatie die lenig kan zijn binnen deze kaders en krachtig 

kan zijn als projectorganisatie. En uiteindelijk de beoogde resultaten, het doel van dit plan.  

3.1 Organisatie, beoogde resultaten en kaders 

Kaders: 

 Bestuurlijke Ambities (Een nieuwe lente en een nieuw geluid; coalitieakkoord 2018) 

 Het gemeentelijk plan- en besluitvormingsproces (het zogenaamde Plaberum) 

 Stedenbouwkundig plan en planning Strandeiland  

 (dit) Participatieplan & Budget 
 

Organisatie: 

 Participatieteam (opdrachtnemer) 

 Participatievragen 

 Participatieprocessen 
 

Het beoogde resultaat: 

 Oplossingsrichtingen die kwaliteit van Strandeiland verhogen 

 Community building van Strandeiland 

 Concrete (Bewoners-)Initiatieven & Projecten op strandeiland 

 (Innovatieve) Interventies voor een participatieproces binnen het planproces van 

gebiedsontwikkeling (door te leren door te doen). 
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3.2 Meta-Organisatie, ontwikkeling van Plaberum 

Leren van participeren. Naast Strandeiland bestaan er meerdere lopende ontwikkelingsprojecten 

die via het gemeentelijk Plaberum worden gerealiseerd. Het Plaberum biedt al ruimte voor 

participatie enerzijds en zoekt anderzijds naar nieuwe mogelijkheden voor de integratie van 

participatieprocessen. Binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten bestaan methoden voor 

participatie die mogelijk goed passen binnen het Plaberum. Op dit moment worden deze nog niet 

toegepast. Hiernaast is het wellicht interessant om nieuwe methoden te ontwikkelen voor het 

gemeentelijk Plaberum. 

 

Strandeiland biedt een concrete casus voor het experimenteren met nieuwe participatievormen 

binnen het Plaberum. Als gemeentelijke organisatie willen we hier van leren. Samen met 

experimenten die we in andere gebieden uitvoeren, realiseren en oefenen we met 

participatieprocessen in alle fasen van Plaberum. Hierdoor ontstaat in relatief korte tijd een 

overzicht van toepasbare methoden die professionals helpt om participatieprocessen te 

organiseren binnen de diverse fasen van Plaberum. 

 

 

3.3 Het participatieteam  

Dit participatieplan wordt uitgevoerd door een participatieteam, zij zijn opdrachtnemer. Dit 

participatieteam bestaat uit drie bewoners (in dit eerste plan betrokken via Stichting Natuurlijk 

IJburg), twee onderzoekers van AMS / TU Delft en drie ambtenaren van de gemeente Amsterdam. 

Het participatieteam komt regelmatig bij elkaar in samenwerksessies op het Stadsdeelkantoor 

Oost, Lolaland of een andere relevante werkomgeving.  

 

Met dit kleine team, die het hart van de organisatie vormt, start het proces. Het team bestaat dus 

niet uit belangenbehartigers of representanten uit de gemeente of een buurt maar uit 

professionals die verstand hebben van participatieprocessen én een heel goed netwerk hebben op 

IJburg en in de stad. De bewoners die deelnemen aan het kernteam zijn dus geen 

vooruitgeschoven bewoners maar zijn betrokken omdat ze veel begrijpen van de lokale netwerken 

en de mensen die er wonen. Omdat er op dit moment geen bewoners zijn op Strandeiland werken 

we samen met “de buren”; bewoners van IJburg. We maken afspraken voor de duur van dit 

participatieplan. De ambtenaren die deelnemen hebben naast hun professionele inhoudelijke 

inbreng ook de taak om in breder verband ambtelijk en bestuurlijk te informeren en te 

harmoniseren. De onderzoekers adviseren en helpen bij het leren van de experimenten, 

participatieprocessen en de ontwikkeling van Strandeiland. 
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3.4 Participatievragen 

Hoe organiseren we een duurzaam, emissievrij eiland? Welke thema’s vinden IJburgers interessant 

voor Strandeiland? Vragen waarop participatieprocessen kunnen worden georganiseerd. Deze 

vragen komen veelal voort uit thema’s die belangrijk worden gevonden voor de ontwikkeling van 

Strandeiland. Deels zijn deze thema’s bekend omdat ze al genoemd worden in het 

stedenbouwkundig plan. Ook willen we de bewoners van IJburg vragen welke thema’s zij 

waardevol vinden voor Strandeiland. Tot slot kunnen er thema’s ontstaan tijdens de uitvoering van 

het plan. Deze thema’s kunnen worden vertaald naar concrete vragen die we via 

participatieprocessen gaan beantwoorden. 

 

Welke vragen dit precies zijn en welke vragen we selecteren is een gevolg van gezond verstand en 

kan, nadat ook de thema’s via de bewoners van IJburg zijn geidentificeerd, worden gemaakt door 

het participatieteam. Soms vanuit thematische overlap, vanuit urgentie of omdat het bijvoorbeeld 

aan de orde is gezien het planproces van Strandeiland. Soms kunnen meerdere vragen in een keer 

worden beantwoord via één participatieproces.  

3.4.1 Thema’s Gemeente Amsterdam 

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan worden diverse thema’s uitgewerkt. Thema’s 

kunnen kwalitatief worden verrijkt via participatieprocessen. Thema’s die nu al spelen zijn: 

 

Uitwerkingen op gebiedsniveau (werkzaamheden grotendeels parallel aan afronden SP) 

 Beeldkwaliteitsplan en plan openbare ruimte  

 Positioneringsstudie, placemaking, tijdelijkheid. 

 Ontwikkelstrategie  
 

Ook spelen o.a. de volgende onderwerpen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Strandeiland: 

 Duurzaamheid 

 Mobiliteit 

 De uitwerking van het plan openbare ruimte in inrichtingsplannen 

 (tijdelijke) natuurontwikkeling 

 De uitwerking van het woningbouwprogramma en maatschappelijk voorzieningen over de 

bouwvelden in concrete bouwenveloppen  

 De uitvoering en fasering van bruggen, de hoofdinfrastructuur, masterplan kabels & leidingen, 

technische voorzieningen (lokale zuivering- en energiegebouw, nieuw onderstation) en ruimte 

voor tijdelijkheid tijdens de uitvoering.  
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3.4.2 Thema’s IJburg 1 

We onderzoeken welke thema’s door Amsterdammers belangrijk worden gevonden. We gaan 

hierbij in ieder geval de lessen die geleerd zijn op IJburg zoveel mogelijk benutten. Dit vraagt om 

een proces waarmee deze thema’s kunnen worden geidentificeerd. Dit proces is dus ook een 

participatieproces maar dus gericht op het identificeren van thema’s en niet de uitwerking van 

deze thema’s.  

 

Om vanuit een gemeenschappelijk kader te kunnen werken kiezen we voor een beschikbaar en 

functioneel model waar ook de Gemeente Amsterdam mee werkt: De City Donut (o.b.v. Doughnut 

Economics, Kate Raworth). 

 

In de voorbereidende bijeenkomsten die geleid hebben tot dit plan is samen een proces bedacht 

waarmee de thema’s van IJburgers gaan identificeren. Dit idee bestaat op hoofdlijnen uit de 

volgende processtappen. 

  

Stappen: 

1.       Presentatie van de City Donut 

2.       Ervaringen uit IJburg 1 verzamelen 

3.       Samenvatting Tops & Tips 

4.       Tops & Tips Verrijken 

5.       Specifieke Uitdagingen & participatieontwerpen 

3.4.3 Thema’s die ontstaan  

En tot slot kunnen er gedurende het proces van participatie nieuwe ideeën ontstaan die kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van Strandeiland. Via deze drie paden worden de thema’s 

geïdentificeerd. 

3.5 Participatieprocessen 

Wanneer de thema’s helder zijn gemaakt en bewust de keuze is gemaakt om deze thema’s via een 

proces van participatie uit te voeren, wordt een participatieproces op maat ontworpen door het 

participatieteam. De reden hiervoor is dat per thema of vraag de inrichting van het proces moet 

worden aangepast. Het leidt dus niet tot kwaliteit wanneer er één procesvorm beschikbaar is voor 

een diversiteit aan thema’s, doelgroepen en complexiteit. 
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De participatieprocessen kunnen zowel een online als offline plaatvinden. Dit participatieplan is 

bewust niet vooraf in zijn geheel vastgesteld maar moet als een levend geheel worden beschouwd. 

De participatieprocessen worden ontworpen en uitgevoerd terwijl we onderweg zijn. Online en 

offline participatieprocessen komen tot uitdrukking via een digitaal platform en bijvoorbeeld 

fysieke bijeenkomsten van deelnemers op Strandeiland. Voorbeelden van methoden voor 

participatie zijn: 

  

 Burgerjournalistiek 

 Burgerbegroting 

 Ontwerp Challenge 

 Bewonersonderzoek 

 Community building 

 Citizens Assembly 

 Deep Democracy 

 Sociocratische gesprekken 

 Dialoogtafels 

 Keukentafelgesprekken 

 Democratische Bewonersinitiatieven 

 Democratisch festival 

 Co-Creatie 

 Tentoonstelling 

 Prijsvraag 
 

4 Samenwerkingspartners & rollen 

4.1 Grond & Ontwikkeling (Opdrachtgever)  

De gemeentelijke projectmanager van Strandeiland (Grond & Ontwikkeling) is ambtelijk 

opdrachtnemer voor de ontwikkeling van Strandeiland en treedt in die rol op als ambtelijk 

opdrachtgever voor dit participatieplan.  

 

In het ambtelijk kernteam van Strandeiland worden ondermeer strategische en inhoudelijke 

afwegingen gemaakt en besluiten genomen. Hier komen alle processen samen. De rol van het 

participatieteam is nadrukkelijk niet het overnemen van de rol van dit ambtelijke kernteam. Het 

gaat er juist om de resultaten van het participatieproces als waardevolle inbreng mee te wegen in 

een veel bredere context en het gemeentelijk Plaberum.  
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4.2 Participatieteam (opdrachtnemer) 

 

Hieronder staan de deelnemers van het participatieteam omschreven. Zie ook wederom punt 3.3. 

4.2.1 CTO Innovatieteam (Innovatieprocessen) 

CTO werkt aan innovatie in een divers aantal thema’s. Deze zijn o.a. democratische vernieuwing, 

smart mobility, digitale stad, circulaire economie, energietransitie en sociale innovatie. CTO zoekt 

gebiedsontwikkelingen in Amsterdam waarbinnen deze innovaties waardevol zijn en kunnen 

worden gerealiseerd. Daarnaast beschikt CTO over een aantal iteratieve werkprocessen zoals 

focusaanpak, Start-up in Residence en zijn er diverse digitale tools beschikbaar die in bijvoorbeeld 

democratische processen kunnen worden ingezet. 

 

De rol van de (door CTO aangedragen) Innovatieleider is het organiseren en inrichten van 

innovatieprocessen die kunnen leiden tot waarde voor de ontwikkeling van Strandeiland. Omdat 

dit participatieplan ook een innovatie is, is het de rol van de innovatiemanager bij aanvang ook dit 

participatieproces te leiden. Het vinden en creëren van ontwikkelruimte waarbinnen innovaties 

hun plaats vinden, vindt plaats in overleg met de projectmanager van Strandeiland. 

4.2.2 Stichting Natuurlijk IJburg (Bewonersinitiatief) 

In dit participatieplan is SNIJ verantwoordelijk voor het betrekken van bewoners die aantoonbaar 

intrinsiek betrokken zijn bij de ontwikkeling van IJburg, beschikken over benodigde professionele 

beroepsvaardigheden (bijvoorbeeld communicatie, organisatie e.d.) en een groot netwerk op 

IJburg en in de stad hebben. Deze bewoners moeten zich kunnen vinden in de rol als 

Buitengewoon Ambtenaar (zie omschrijving hieronder). Er is gekozen voor het vrijmaken van deze 

bewoners omdat er een intensief beroep op hun samenwerking wordt gedaan die een redelijke 

mate van vrijwillige inzet overstijgt. Voor de samenwerking met deze bewoners wordt een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld. 

Experiment Buitengewoon Ambtenaar (werktitel) 

In dit participatieplan leggen we accenten op democratische processen die niet representatief van 

aard zijn. Het gaat er in principe om juist processen te organiseren die deelname van bewoners 

mogelijk maakt zonder lid te zijn van bijvoorbeeld een politieke partij of belangenvereniging. Het 

gaat er dus niet om dat enkele bewoners een grote “achterban” representeren, maar juist dat 
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bewoners rechtstreeks in het democratisch proces deelnemen, met elkaar in dialoog gaan en tot 

oordelen en besluiten komen. 

 

De rol van bewoners in het participatieteam is niet om bewoners of persoonlijke opvattingen te 

representeren maar slechts het organiseren van democratische processen waaraan vele andere 

bewoners rechtstreeks kunnen deelnemen. Om deze positie helder te maken worden zij (via een 

experiment) benoemd tot de Buitengewoon Ambtenaar Lokale Democratie. 

 

De door de stichting voorgestelde bewoners worden voor de duur van hun betrokkenheid binnen 

dit participatieplan aangesteld zoals een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand. Het verschil 

met de BABS is dat hiermee een “trouwambtenaar” bedoeld wordt en in dit experiment bedoelen 

we een “Lokale-Democratie-Ambtenaar”. De bewoners in het participatieteam hebben 

nadrukkelijk geen representatieve- of politieke rol. Zij staan in dienst van het organiseren van 

lokale democratische processen en de daaruit voortkomende ideeen, oplossingsrichtingen, 

besluiten en/of initiatieven. Met dit experiment leveren we een bijdrage aan nieuwe vormen van 

samenwerken en zal na afloop worden geevalueerd. 

 

In de toekomst (Participatieplannen die volgen op dit plan) streven we ernaar dat deze bewoners 

niet alleen op eigen initiatief deelnemen maar dat zij door bewoners in de buurt worden 

voorgedragen of gekozen. Omdat er op Strandeiland momenteel geen bewoners zijn, hebben we 

voor een pragmatische oplossing gekozen waarbij juist het eigen initiatief wordt benut in dienst 

van de deelname aan het participatieteam.  

4.2.3 AMS / TU Delft (Onderzoek & Advies) 

Welke werkzame principes leiden tot een waardevolle gebiedsontwikkeling door het proces van 

participatie? AMS heeft ervaringen en inzichten opgedaan in eerdere participatie processen en 

Urban Living Labs. Vanuit deze deskundigheid draagt AMS bij aan het proces op Strandeiland en 

doen zij tegelijkertijd onderzoek naar de werking van participatieve processen en naar 

kwaliteitsbeleving van duurzame waarden.  

 

Onderzoeksvragen hierbij zijn: 

 Welke duurzame ontwerpprincipes kunnen toepasbaar zijn op de wisselwerking tussen 

bouwblok en wijk? 

 Hoe verhouden duurzame (circulaire) ontwerpprincipes zich tot het ontwikkelingsproces en de 

organisatievorm van een inclusieve stadswijk – waar en bij wie liggen de verantwoordelijkheden 

voor het ontwerp, de ontwikkeling en het onderhoud van de verschillende onderdelen? 

 Op welke manier kunnen duurzame (circulaire) ontwerpprincipes bijdragen aan de 

architectonische en ecologische waarden van een inclusieve stadswijk en welke 

architectonische en ecologische aspecten verrijken zowel de beleving als de beeldkwaliteit van 

een stadswijk? 
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 Kan de urban living lab methode een inclusief proces faciliteren en wat is de rol van de overheid 

en van de ontwerper hierin? 

4.2.4 Stadsdeel Oost (Verbinding Stadsdeel & Gebiedskennis) 

Stadsdeel Oost is na realisatie van Strandeiland het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en zal 

de gemeenschapsvorming stimuleren. Voor een succesvolle integratie van innovatieve 

gebiedsontwikkeling is het daarom zinvol in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn en 

actief deel te nemen in het proces van participatie. 

 

De rol van het stadsdeel in het participatieteam is het inbrengen van kennis, netwerken en kansen 

die in het stadsdeel bestaan. Daarnaast de rol van verbinder tussen het participatieteam en het 

bredere democratische proces in het stadsdeel. 

 

Stadsdeelcommissie 

 

De stadsdeelcommissie is een gekozen orgaan wat gevraagd en ongevraagd advies mag 

uitbrengen aan het bestuur van de stad. Zij zijn een democratisch gekozen vertegenwoordiging uit 

het gebied Oost en het bijzonder IJburg-Zeeburgereiland. Zij worden geinformeerd over dit proces 

en op moment in het grotere planproces om advies gevraagd. 

 

In het participatieplan leggen we het accent om individuele bewonersparticipatie, waarin 

bewoners zichzelf en niet een achterban vertegenwoordigen. 
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5 Planning 

 januari februari maart april mei juni juli aug sept okt nov dec 

2018                 Voorbereiding V1 

2019 Opstellen participatieplan V1   Vaststellen PP V1 Uitvoeren V1 

2020 Uitvoeren V1  Evaluatie V1 Opstellen 

PP V2 

2021 Participatieplan V2 

 

 

 

Eind 2018 is een groep begonnen met het ontwerpen van dit proces. De groep bestaat uit 

bewoners via stichting Natuurlijk IJburg en medewerkers van projectteam strandeiland, 

stadsdeelorganisatie en CTO. Gezamenlijk zijn zij tot dit plan gekomen. 

 

Dit plan en de begroting hieronder zijn in eerste instantie voor periode van september 2019 t/m 

september 2020. Afhankelijk van de evaluatie wordt dan opnieuw een plan voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15 

  
Definitieve versie 

 

11 september 2019 

 

 
 
 

6 Begroting & Dekking 

Begroting 
De begroting geeft inzicht in de beoogde kosten van het participatieplan. De kosten voor 

ambtenaren, samenwerkingspartners en de directe kosten voor externe inhuur, materiaal enz. zijn 

meegnomen in deze begroting. Het omvat zowel de voorbereiding als uitvoering. 

 

Organisatie     Functie Kosten Dekking 

         Gemeente Amsterdam 

CTO Innovatieteam 

G&O  

Stadsdeel Oost 

 

Innovatiemanager 

Assistent Projectmanager 

Participatiemanager 

Interne 

kosten 

€ 15.000 

€ 15.000 

€ 15.000 

Interne 

personeelskosten 

€45.000 

Gemeente Amsterdam 

AMS / TU Delft Researcher 1 

Researcher 2 

€15.000 €15.000 

Onderzoekssubsidie 

TUDelft 

Stichting Natuurlijk IJburg 

 

Inzet ca. 8 uur per week. 

(in te vullen door 3 

bewoners) 

Communicatie 

Procesmanager 

Ondersteuning 

€ 30.000 

 

€30.000 

Gemeente Amsterdam 

Sub Totaal    € 90.000  € 90.000 

Directe kosten:     

  

 

Online participatie Voorbereidingsfase techniek 

Functioneel Beheer 

 

          € 12.000 

€ 8.000 

 

€20.000 

Gemeente Amsterdam 

Offline participatie 

activiteiten 

Voorbereiding relatie IJburg  

Bewonersbijeenkomsten 

Directe kosten activiteiten 

Onvoorzien 

 

€ 15.000 

€15.000 

 €15.000 

€10.000 

€55.000 

Gemeente Amsterdam 

Subtotaal Directe kosten    € 75.000 

  

€75.000 

Totaal Participatieplan   € 165.000 

  

€ 165.000 
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Dekking 
Ambtelijke inzet € 45.000 

Uitvoeringsbudget participatie € 105.000 

Onderzoeksmiddelen TU Delft €15.000 

Totaal € 165.000 

De kosten van de ambtelijke inzet en het uitvoeringsbudget participatie worden gedekt uit de 

proceskosten in de grondexploitatie van Strandeiland. 

 

Naast de financiële middelen beschikt Gemeente Amsterdam over een ruimte op Lolaland die in 

dienst van dit proces kan worden ingezet. Deze ruimte kan worden gebruikt voor overleg, 

bijeenkomst enz. 

 

7  Participatiebudget 

Het participatiebudget, dat als financieel kader geldt voor dit participatieplan, is totaal 105.000 

euro. Dit zijn de kosten uit de begroting (165K) minus de ambtelijke inzet (45K) en minus de 

onderzoekskosten TU Delft (15k). 

7.1.1 Experiment participatiebudget o.b.v. transparantie en vertrouwen 

Het gehele bedrag kan via een transparante, online boekhouding worden gevolgd. Er valt precies 

te zien hoeveel middelen. Voor welk doel en door wie de middelen zijn besteed. Zo brengen we 

transparantie in de participatiekosten en laten we zien naar welke organisaties of personen dit 

geld toegaat. Dit experiment wordt uitgevoerd met middelen uit het programma democratisering 

en is bij aanvang van dit plan operationeel. 
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8 Verantwoording 

College van B&W en gemeenteraad 
Het college van burgemeester en wethouders is politiek opdrachtgever voor het realiseren van 

Strandeiland. Politiek verantwoordelijk is de wethouder Ruimte Ordening, Marieke van Doorninck. 

De gemeenteraad controleert de besluitvorming van het College. Wethouder Rutger Groot 

Wassink is verantwoordelijk voor democratisering binnen beleid. Daarmee is hij belanghebbende 

van dit participatieplan binnen de opdracht van wethouder van Doorninck. 

 

Dit participatieplan is onderdeel van het project strandeiland. Dit geldt ook voor 

inhoudelijke/thematische innovaties (bijv. als het gaat om nieuwe energie) die uitwerking vinden 

op strandeiland. De voortgang en besluitvorming van dit proces wordt via de verantwoordelijk 

wethouder Van Doorninck vormgegeven, waar nodig via dubbelstaf met inhoudelijk betrokken 

Wethouder of het volledige College van B&W. 

 

De bedoeling is dat er vernieuwde/innovatieve interventies worden ontwikkeld als het gaat om 

participatie in het planproces. Interventies en de evaluatie worden ook via staf Groot Wassink 

verantwoord.  

 

De evaluatie wordt verwacht eind 2020, eind 2019 wordt de wethouder tussentijds geïnformeerd. 
 


