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1. Inleiding  
 

Dit plan zet de wijze van communicatie en participatie uiteen voor het project integrale verkenning F348/N348 

Deventer – Zutphen (hierna: verkenning FN348). Een uitdaging, want het gaat om een complex project, dat vele 

belangen kan raken en een lange voorgeschiedenis heeft. Dat neemt niet weg dat de inzet vooraf helder is: 

 

Het project staat onder leiding van de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd in samenwerking met de 

gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Cleantech Regio. Daarnaast is de Fietsersbond meewerkend 

partner.  
 

De verkenning omvat het nader onderzoek naar een vlot en veilige fietsroute tussen de beide steden (aangeduid 

als F348), door 2 varianten daarvoor uit te werken en te vergelijken:  

• de variant N348-route, deze loopt (geheel) langs de provinciale weg N348.  

• de combinatieroute, deze ligt tussen Deventer en Gorssel ook langs de N348 en loopt van Gorssel tot 

Eefde door het buitengebied tussen IJssel en N348.  

Bij deze uitwerking worden ook de toevoerroutes (“feeders”) meegenomen.  

 
Het vergelijkend onderzoek wordt uitgevoerd in samenhang met de provinciale verkenning van traject 46 

(Deventer-Zutphen) van de N348. Binnen dit traject gaat bijzondere aandacht uit naar het wegvak Eefde-Gorssel, 

waarvoor drie inrichtingsvarianten in beeld zijn:  

• GOW (gebiedsontsluitingsweg) 80 optimaal,  

• GOW 80 sober en  

• GOW 60 maatwerk.  

In totaal worden daarom voor Eefde – Gorssel 6 varianten beschouwd: 3 met en 3 zonder vlot en veilige 

fietsroute. Een overzichtskaartje is opgenomen onder 1.2. Naast de focus op Eefde-Gorssel komen in de 

trajectverkenning andere knelpunten aan de orde.  

 

Het project als geheel omvat ruim 12 kilometer tracé en talloze stakeholders, waaronder de bewoners van ruim 

honderd woningen. Dit plan beoogt deze stakeholders zo goed mogelijk te bedienen met passende communicatie 

en participatie.  

Hoofdstuk 1 licht het project toe en beschrijft de uitgangspunten voor dit communicatie- en participatieplan. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de meest relevante inspanningen in het voortraject. Hoofdstuk 3 beschrijft het doel van 

dit plan, met de nadruk op participatie. In hoofdstuk 4 wordt de wijze waarop de provincie de omgeving 

informeert en betrekt bij het vervolg van het proces toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van het stappenplan met 

tijdspad voor de verkenning, zoals opgenomen in het overkoepelende projectplan. Hoofdstuk 5 gaat meer 

specifiek over de inzet van communicatiemiddelen. 

 

Dit communicatie- en participatieplan is een dynamisch document dat (indien nodig) lopende het project wordt 

geactualiseerd en nader ingevuld. De provincie zorgt ervoor dat een zo actueel mogelijke versie op de 

projectpagina van de website van de provincie Gelderland staat.  

 
 
 
 

• neem de omgeving stap voor stap mee in het proces  

• zoek de in het gebied en bij belangenvertegenwoordigers aanwezige zorgen, kennis en ervaring op 

• vergroot waar mogelijk het draagvlak voor aanpak en uitkomst 

• maak duidelijk hoe de belangen worden afgewogen 
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1.1.  Achtergrond van het project  
 

In het project komen twee voorheen afzonderlijke sporen samen, kortweg aangeduid als F348 en N348, traject 

46.  

 

F348 

Tussen 2018 en 2020 is onder regie van de Cleantech Regio het project F348 uitgevoerd, met als doel tussen 

Deventer Zutphen een vlot en veilige fietsroute aan te leggen en daarvoor het tracé te bepalen. Het daaruit 

voortvloeiende voorkeurstracé (de combinatieroute) stuitte medio 2020 op forse bezwaren van inwoners van het 

buitengebied en uiteindelijk ook de gehele Lochemse gemeenteraad. De routes moeten daarom beide verder 

worden onderzocht en vergeleken, met inbegrip van eventuele onderdoorgangen bij Epse en (in de 

combinatieroute) Gorssel. Ook moet voor de combinatieroute nader worden ingegaan op de inspraakresultaten 

en het inmiddels afgeronde CROW-onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom.  

 

N348, traject 46 

In 2018 is een knelpuntenlijst voor de N348 Deventer-Zutphen opgesteld, nader te onderzoeken in een reguliere 

trajectverkenning. In onderlinge samenspraak hebben de betrokken overheden besloten de projecten F348 en 

N348 samen te voegen vanwege de toegenomen samenhang in plaats, tijd en relevantie voor de omgeving. Het 

spoor N348 kent een langere geschiedenis, waarin uiteenlopende knelpunten op het gebied van 

verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid aan bod zijn geweest. Vanaf 2012 worden grote knelpunten 

via afzonderlijke ingrepen aangepakt, zoals de aanpassingen van de kruisingen Quatre Bras (2020) en Jodendijk-

Scheuterdijk (2021). Daarnaast bestaan zorgen over de snelheid op het wegvak Eefde-Gorssel, waar het 

gebiedsontsluitende karakter van de weg botst met het feit dat deze ook de toegang vormt tot de erven van vele 

tientallen woningen. Een pilot met een tijdelijke maximumsnelheid op dit wegvak leidde tot voldoende positieve 

resultaten om een hierop toegesneden inrichtingsvariant in de verkenning mee te nemen.  

In de variant N348 voor de vlot en veilige fietsroute moet dit worden gecombineerd met de inpassing van een 

fietstracé langs de weg. 
 

1.2. Aanpak ontwerpopgave in sporen en stappen 
 
In essentie is dus sprake van een meervoudige en complexe ontwerpopgave.  De beide hoofdbestanddelen van de 
verkenning (F348 en N348, traject 46) bestaan elk uit 3 deelsporen. In figuur 1 zijn deze opgaven met kleurcodes 
onderscheiden. 
 
Deelsporen F348 zijn: 

A.  Feeders (toevoerroutes) F348 
B.  Tracé snelle fietsroute F348 Zutphen – Deventer buiten Eefde – Gorssel (langs de 

N348) 
C.  Variantenstudie F348 tussen Eefde en Gorssel: combinatieroute of N348-route 

 
Deelsporen N348 traject 46 zijn: 

D.  Inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel (GOW 80 optimaal, 80 sober  en 60 
maatwerk) 

E.  Reguliere trajectverkenning traject 46 (diverse knelpunten) 
F.  Separate verkenning N348 Epse-A1 (raakvlak). 

 
 
Op basis van deze (deel)sporen is in het projectplan voor de verkenning een stappenplan opgenomen. In bijlage 1 
bij dit plan is zijn deze stappen schematisch weergegeven.  
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De grootste complexiteit en gelaagdheid zit 

vooralsnog in de relatie tussen de sporen C en D, 

voor het wegtracé Eefde - Gorssel. Naast de 

uitwerking van de varianten voor de vlot en veilig 

fietsroute – langs de N348 of door het buitengebied 

(de “combinatieroute”) – speelt hier de inrichting 

van de provinciale weg. In dit kader zijn zoals 

gezegd de volgende varianten aan de orde: 

GOW80-Optimaal, GOW80-Sober en GOW60-

Maatwerk. Indien de beide invalshoeken worden 

samengevoegd ontstaan zes varianten voor de 

N348 Eefde - Gorssel: drie met en drie zonder 

fietsroute.  

Het stappenplan voorziet in een proces van 

trechtering en beoordeling van deze varianten. 

Voor de combinatieroute van de F348 geeft het 

plan daarnaast uitvoering aan de opgedragen 

uitwerking met inachtneming van de eerdere 

inspraak. Aan de hand van deze beoordeling volgt 

een advies als basis voor bestuurlijke 

besluitvorming. Aansluitend worden de sporen 

gebundeld in een eindrapportage. 

 

Het stappenplan en de verschillende sporen komen 

uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 4. 
 
 
 

Figuur 1: Overzichtskaart deelsporen F348/N348 

als basis voor stappenplan 
 
 

1.3. Stakeholders  
 

In de uitvoering van het project zien we in ieder geval de volgende actoren en belanghebbenden: 

• GS en PS; 

• College en Raad gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen; 

• De bevoegde gezagen in (vervolgfasen van) het project; 

• Dorpsraden en andere lokale vertegenwoordigingen; 

• Klankbordgroep F348, om te bouwen naar een klankbordgroep voor de verkenning FN348 (zie 

hoofdstuk 4); 

• Aanwonenden (particulieren en bedrijven langs de N348); 

• Grondeigenaren; 

• Agrariërs, pachters en loonwerkbedrijven; 

• De omwonenden in het gebied;  

• Belangen- en brancheorganisaties, zoals Bomenstichting Achterhoek, diverse natuurorganisaties, 

Fietsersbond, bedrijvenkoepels, LTO, transportorganisaties, Cumela, Veilig verkeer Nederland; 

• Doorgaande weggebruikers N348; 

• Recreatieve fietsers, fietsende forensen, scholieren en lokale fietsers; 

• Politie en hulpdiensten; 

• Overige geïnteresseerde partijen en organisaties, waaronder media. 
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De bijbehorende belangen zijn navenant veelzijdig: beheer van openbare ruimte, groen infrastructuur en andere 

overheidsbelangen, verkeersveiligheid, woongenot, perceelsontsluiting, bereikbaarheid, doorstroming, 

bedrijfsbelang, grondwaarde, (natuur)beleving- en bescherming en nieuwsvoorziening. Deze belangen kunnen 

conflicteren met elkaar maar ook elkaar overlappen of versterken. Per spoor of stap in het proces kunnen andere 

stakeholders betrokken zijn.  
 

1.4. Uitgangspunten voor communicatie en participatie 
 

De opgave voor communicatie en participatie in dit project is  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Communicatie 
 

Communicatie omvat alle activiteiten die:  

• bijdragen aan het op de hoogte houden van de belanghebbenden, belangstellenden en indirect 

betrokkenen over de voortgang van het project;  

• dialoog en discussie over project en proces faciliteren;  

• mogelijkheid bieden om in contact te treden met de provincie Gelderland.  
 

Binnen de provinciale kaders zetten we uitdrukkelijk in op de ambitie om alle communicatie over het project 

begrijpelijk, tijdig, compleet, toegankelijk, transparant en “professioneel persoonlijk” te verzorgen. Dit vergroot 

de basis voor begrip ten aanzien van rollen, complexiteit en afweging, en daarmee de kans op draagvlak.  

Tegelijkertijd geldt het adagium “less is more”: voorkomen moet worden dat stakeholders de weg kwijtraken in 

een brij aan informatie of een te grote mate van technisch detail. Dit is een uitdaging in dit project, dat 

gekenmerkt wordt door een aanzienlijke complexiteit. 

 

Vanzelfsprekend uitgangspunt bij alle communicatie is wederzijds respect. Gezien de historische gevoeligheden 

vraagt dit in sommige gevallen bijzondere inspanning. Daarnaast is het zaak om behoedzaam te zijn met het 

wekken van verwachtingen.  
 
Kernwaarden voor de inzet van communicatie in dit project zijn: 

 Bewustmaking en rolbesef 
 
De doelgroep begrijpt waar het project over gaat; ze weet wat zij kan verwachten, wanneer zij kan meedoen en 
indien zij invloed uit kan uitoefenen, wat dat dan is.  
 

 Informeren  
 
De doelgroep is op de hoogte en weet wat er speelt, waar het speelt en wie de spelers zijn.  
 

 Betrokkenheid/Relatie  
 
De doelgroep voel zich vrij en welkom om te reageren en waar mogelijk/gevraagd bij te dragen. Zij voelt zich 
serieus genomen, er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.  

het inrichten van een werkbaar proces met de bijbehorende inzet van instrumenten, 

gericht op: 

• Informatie over en uitleg van het te doorlopen (complexe) proces; 

• Het “managen” van verwachtingen over inbreng en opbrengst; 

• Het op de essenties verkrijgen en benutten van brede omgevingsinput (zowel 

positief als meer kritisch); 

• Het in beeld brengen van en afstemmen op zorgen over/draagvlak voor 

verschillende varianten; 

• Het aanleveren van bouwstenen voor navolgbare besluitvorming. 
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 Contact en toegang 

 
De doelgroep heeft de mogelijkheid om contact te zoeken en weet waar zij terecht kan voor vragen, klachten, tips 
en opmerkingen.  
 
De inzet van communicatiemiddelen is nader uitgewerkt in paragraaf 5 van dit plan. 
 

1.6. Participatie  
 

Participatie beslaat alle activiteiten waarbij de doelgroepen, afhankelijk van het toepasselijke participatieniveau, 

in de daarbij bepaalde mate kunnen deelnemen en bijdragen aan specifiek ontwikkel- en 

besluitvormingsmomenten in het project. In hoofdstuk 4 wordt daar voor dit project uitgebreider op ingegaan.  

De provincie Gelderland hanteert in algemene zin de volgende vijf participatieniveaus (gezamenlijk de 

participatieladder) met bijbehorende communicatie-ambities:  

 

1. Informeren  

De provincie (inclusief samenwerkende partners) bepaalt zelf in hoge mate de agenda voor besluitvorming en 

houdt de betrokkenen hiervan op de hoogte. De mogelijkheid om betrokkenen daadwerkelijk input te laten 

leveren bij de beleidsontwikkeling of projecten wordt niet geboden.  

 

2. Raadplegen  

De provincie bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling 

van beleid en projecten. Het proces richt zich mede op het inventariseren van ervaringen, meningen en nieuwe 

ideeën. Dit levert inzicht op in de wereld van de betrokkenen. De politiek verbindt zich niet per definitie aan de 

resultaten die uit de raadpleging voortkomen, maar maakt zichtbaar hoe deze worden gewogen.  

 

3. Adviseren  

De provincie stelt in beginsel de agenda samen, maar geeft betrokkenen gelegenheid om bijvoorbeeld 

verbeterpunten, suggesties, discussiepunten en problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij 

deze inbreng een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het beleid. De provincie neemt, binnen de 

randvoorwaarden van het project, waar mogelijk de inbreng over. Indien geleverde inbreng niet kan worden 

overgenomen wijkt zij beargumenteerd hiervan af en informeert de betrokkenen daarover. 

  

4. Coproduceren  

De provincie en betrokkenen stellen gezamenlijk een probleemagenda op, waarna gezamenlijk naar oplossingen 

wordt gezocht. De politiek verbindt zich in principe aan deze oplossingen bij de uiteindelijke besluitvorming, na 

toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden.  

 

5. Meebeslissen  

De provincie laat de ontwikkeling van, en de besluitvorming over het beleid of projecten, over aan betrokkenen, 

waarbij het ambtelijke apparaat een adviserende en faciliterende rol vervult. De politiek neemt de resultaten 

over, na toetsing aan de vooraf gestelde randvoorwaarden. 

Voor dit specifieke project hanteren de provincie en samenwerkende partners de participatieniveaus 

informeren, raadplegen en adviseren. De grens is daarbij niet altijd scherp te trekken. Overleg (raadplegen) 

met individuele belanghebbenden, zoals aanwonenden, kan leiden tot meedenken in oplossingen 

(coproductie). De uitwisseling met groepen belanghebbenden kan uitmonden in een advies. De finale 

besluitvorming ligt bij de samenwerkende overheden. Deze spannen zich tot het uiterste in om de omgeving 

in volle breedte te informeren, op (locatie)specifieke thema’s en belangen te raadplegen en op procesniveau 

om advies te vragen. Daarbij verbinden zij zich om die resultaten en de invloed daarvan op de 

besluitvorming zichtbaar te maken.   
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2. Participatieproces tot op heden  
 

2.1. Context en historie N348  
 

Voor het N348-spoor geldt in de eerste plaats dat de afgelopen 10 jaar is ingezet op het oplossen van verspreid in 

het tracé voorkomende knelpunten. De aanpak was soms formeel, soms informeel, in wisselende projecten. 

Regisseur is de provincie Gelderland als wegbeheerder. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de projecten 

Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras in uitvoering gekomen en (bijna) afgerond. In deze projecten is een 

provinciaal inpassingsplan vastgesteld. De nadruk in de omgevingsinbreng en – communicatie lag in dit kader op 

de procedurele aspecten (informatieavonden, zienswijzen, beroep) en de kring van direct belanghebbenden 

(omwonenden, grondeigenaren). Over het algemeen is de omgeving mondig en zijn ingrepen (of het uitblijven 

daarvan) soms als gevoelig ervaren. 

 

Naast deze projecten is veel aandacht besteed aan het wegvak Eefde-Gorssel. Op verzoek van omwonenden heeft 

de provincie een pilot met snelheidsverlaging (60 km/u) uitgevoerd. De evaluatie van de pilot heeft ertoe geleid 

dat in de verkenning een bij deze snelheid behorende permante inrichting van het wegvak wordt meegenomen. In 

de beantwoording van Statenvragen op 25 maart 2020 over dit onderwerp wijzen GS op het belang van nauwe 

betrokkenheid van bewoners langs de N348 en belanghebbende organisaties, waaronder gemeenten, bedrijven, 

landbouw- en loonwerkorganisaties en de politie.   

 

In afwachting van eventuele grotere ingrepen zijn inmiddels op hetzelfde wegvak kleinschalige maatregelen 

getroffen, in overleg met een relatief kleine groep aanwonenden. Het ligt voor de hand deze aanwonenden 

opnieuw een plaats te geven in de komende procesgang. 
 

In de tweede plaats beslaat het gehele wegtracé (buiten het wegvak Epse-A1) van de N348 ruim 12 kilometer. De 

weg is daarmee relevant voor een zeer grote groep gebruikers, aan- en omwonenden, eigenaren, bedrijven en 

instellingen en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen. Naast meer overkoepelende thema’s als veiligheid 

en doorstroming spelen onderwerpen die meer aan een wegvak en/of een specifieke groep belanghebbenden 

verbonden zijn, ook buiten Eefde - Gorssel. Denk aan perceelontsluiting, vormen van hinder en de aanwezigheid 

van bomen. Deze spreiding vraagt om een stakeholdersbenadering per tracédeel, die wellicht nader moet worden 

uitgewerkt per variant of projectspoor. 

 

2.2.  Context en historie F348  
 

In het project F348 is voor het gehele tracé gewerkt met een “participatieladder” met 4 niveaus 

1. Meeweten (informeren),  

2. Meedenken (inventariseren door vraag en antwoord),  

Samengevatte karakteristieken N348 Deventer – Zutphen: 

 

• Groot tracé met veel stakeholders en uiteenlopende belangen; 

• Meerjarige aanpak in afzonderlijke projecten en maatregelpakketten; 

• Afstemming met directe omgeving, geen uitgesproken participatieaanpak; 

• Veel focus op wegvak Eefde-Gorssel; 

• Afspraak om 60 km-inrichting te verkennen en daarbij specifieke groep stakeholders te betrekken; 

• Mondige omgeving met een zekere gevoeligheid voor ingrepen. 
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3. Meewerken (verdiepen door dialoog) en  

4. Meebepalen (samenwerking door co-creatie). 

  

Deze niveaus corresponderen met de indeling in het provinciale participatiebeleid, met dien verstande dat niveau 

4 een bundeling is van de provinciale treden 4 en 5.  Dit niveau van (mee)beslissen betrof de samenwerkende 

overheden en hun bestuurders. Op niveau 3 participeerde een kleine klankbordgroep. Hierin zaten 

vertegenwoordigers van Cumela, de dorpsraden van Eefde, Epse-Joppe en Gorssel, de Fietsersbond, de politie en 

incidenteel Werkgroep Eefde-West. De eerste twee niveaus golden voor aanwonenden en andere 

belanghebbenden, waaronder grondeigenaren. Als regisseur van het project is de Cleantech Regio opgetreden. De 

Fietsersbond maakte niet alleen deel uit van de klankbordgroep, maar ook van de projectgroep.  

 

Vanwege het coronavirus zijn informatieavonden in kleine settings georganiseerd. Daarnaast kon worden 

gereageerd via mail en op een digitale “meedenkkaart”. Deze uitwisselingen hebben een adressenbestand van 

ruim 400 belangstellenden opgeleverd. De presentatie van de combinatieroute als voorkeur van de Stuurgroep 

leidde tot een onverwacht groot aantal reacties, onder meer van de grondeigenaren. Alle inspraak is verwerkt in 

een verslag van inspraak, digitaal te raadplegen via https://vlotveiligfietsen.nl/fietsroutes/vlotte-en-veilige-

fietsroute-deventer-zutphen. Na de inspraaktermijn leidde de politieke aandacht binnen de gemeente Lochem tot 

een motie waarin alle raadsfracties (het zuidelijk deel) van de combinatieroute als “onwenselijk”  kwalificeren.  

De projectgroep kreeg vervolgens de opdracht om met de kennis uit de inspraakronde nogmaals kritisch naar 

beide ontwerpen te kijken, Daarbij moeten ook de uitkomsten worden betrokken van het landelijk onderzoek van 

het kennisinstituut CROW naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Op het routedeel Gorssel-Zutphen wordt 

in de combinatieroute namelijk uitgegaan van een fietsstraat.  

Of en waar de route uiteindelijk komt, wordt aan de hand van de verkenning FN348 opnieuw  besloten; dit 

betekent dat ook het niet aanleggen van een vlot & veilige fietsroute een optie is.  

 

De aan- en omwonenden van de F348-route langs de N348 hebben zich in (veel) mindere mate laten horen en 

zijn buiten de informatieavonden niet actief opgezocht. Dit lijkt het logisch gevolg van de keuze om één 

voorkeursroute naar buiten te brengen. Binnen het project hebben provincie en gemeenten samengewerkt en ook 

op bestuurlijk niveau intensief contact onderhouden. Dat neemt niet weg dat op sommige momenten de ogen 

sterk gericht zijn geweest op de gemeente Lochem. Binnen haar grondgebied doen zich de mogelijke problemen 

voor op het landelijk deel van de combinatieroute.  

Bij de keuze voor de combinatieroute als voorkeursroute behoorde het aspect draagvlak niet tot de hoofdcriteria 

waarop een afweging gemaakt is. Dit is in het ontwerprapport als volgt toegelicht: “Draagvlak lijkt op voorhand 

niet onderscheidend en is op dit moment niet bekend: in het ene geval vindt een omgevingsverandering plaats 

omdat er een nieuwe route wordt gevolgd, in het andere geval heeft de verandering gevolgen voor de eigen 

percelen en/of ontsluiting daarvan. (…) In het participatietraject in mei/juni 2020 zal het draagvlak in beeld 

gebracht worden”. In de motie van de gemeenteraad van Lochem is uiteindelijk het college verzocht “op basis van 

het tot nu toe bekende draagvlak de voorgestelde combinatieroute als onwenselijk te behandelen.”  

 

Zowel in als buiten het project is tot slot de algemene notie naar voren gebracht dat zich in de omgeving Eefde-

West veel ontwikkelingen tegelijkertijd voordoen, ogenschijnlijk zonder heldere regie of beleidskaders. Wel wordt 

van de initiatieven belasting ervaren (ruimtegebruik, emissies, landschapsvervuiling). In de omgeving ontstaat 

daardoor een zekere terughoudendheid ten opzichte van nieuwe initiatieven. 
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Samengevatte karakteristieken F348: 

 

• Groot tracé met veel stakeholders en uiteenlopende belangen;  

• Inzet van een klankbordgroep; 

• Vertegenwoordiging van gebruikers via de Fietsersbond; 

• Participatieladder met 4 treden, met primaat bij bestuurlijke besluitvorming; 

• In externe communicatie focus op de combinatieroute ; 

• Veel (kritische) inspraakreacties, logischerwijs voornamelijk met betrekking tot landelijk deel 

combinatieroute; 

• Draagvlak in ambtelijke fase niet onderscheidend, in bestuurlijke fase relevant; 

• In laatste fase een afkeurende motie van de gemeenteraad Lochem; 

• Opdracht om 2 varianten naast elkaar uit te werken en daarbij de inspraakresultaten te betrekken; 

• CROW onderzoek fietsstraten buiten bebouwde kom nog niet meegenomen; 

• De gezamenlijke ambitie ligt er, maar of (en waar) de F348 er komt ligt nog open; 

• Gevoeligheden in omgeving naar aanleiding van veelheid aan ontwikkelingen. 
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3. Doel participatieplan  
 

Voor dit project doorlopen de samenwerkende partijen een transparant en zorgvuldig planproces. Dit begint met 

duidelijkheid over de omvang (scope) van de opdracht, de stappen die moeten worden doorlopen om tot 

besluitvorming te komen, de kaders die hierbij worden gehanteerd en de afhankelijkheden die aan de orde zijn. 

Het gevisualiseerde stappenplan van bijlage 1 vormt hiervoor het aangrijpingspunt. Aan de hand hiervan kunnen 

stakeholders bepalen of, waar en wanneer welke belangen worden geraakt, op welke wijze deze worden 

afgewogen en in hoeverre die afweging kan worden beïnvloed.  

 

Het doel van het participatietraject is dat de verschillende, soms tegenstrijdige belangen beter zichtbaar en 

navolgbaar afgewogen worden. Bij de nadere uitwerking van de plannen wordt daarmee zoveel mogelijk rekening 

gehouden, waardoor samen met de omgeving wordt gewerkt naar een completer resultaat. Ook krijgen partijen 

oog voor elkaars belang en kunnen de bestuurlijke colleges de omgevingsbelangen betrekken bij hun 

besluitvorming. Hierdoor ontstaat een project dat zo goed mogelijk is afgestemd met de omgeving en rekening 

houdt met de (grote variatie aan) belangen van die omgeving. 

 

De provincie en samenwerkende partners benaderen stakeholders actief en maken vooraf duidelijk wat de in te 

zetten vorm en mate van participatie is. Hierbij is de keuze afhankelijk van de fase van het participatietraject en 

de bijbehorende rol van de stakeholders.  

 

Door dit participatietraject kan er meer draagvlak ontstaan voor het ontwerp van de varianten en het 

bijbehorende besluitvormingsproces. Hierbij gelden belangrijke kanttekeningen, die hieronder worden 

toegelicht. De overige redenen om participatie in het project te organiseren zijn:  

• Een kwalitatief beter besluit;  

• Een transparant proces;  

• Een zo kort mogelijke doorlooptijd.  
 

3.1. Maatschappelijk en politiek draagvlak  
 

Maatschappelijk draagvlak voor de uitkomsten is in dit project geen doel op zich (want niet volledig haalbaar), 

maar wordt in zo hoog mogelijke mate nagestreefd. Er dient in ieder geval een duidelijk beeld te zijn van het 

(verschil in) draagvlak voor verschillende varianten. Daartoe worden deze op een onderling identieke wijze 

uitgewerkt en gecommuniceerd, onder meer met betrokken grondeigenaren. Nadrukkelijk wordt ook gevraagd 

naar positieve reacties. Ook worden aanwonenden van de N348 ten zuiden van Gorssel actiever dan in het 

voortraject benaderd over hun opvattingen over een fietsroute langs de provinciale weg. De zorgen achter eerder 

ingediende bezwaren in het F348-project komen in beeld, waarbij wordt onderbouwd of en hoe deze kunnen 

worden weggenomen. Het gaat hier met name om de weerstand tegen het landelijk deel van de combinatieroute. 

Bij de uitwerking van de 60 km-variant op het wegvak Eefde-Gorssel wordt rekening gehouden met de eerdere 

uitspraken van GS over benodigd draagvlak bij specifieke stakeholders. 

 

Om het politieke draagvlak te vergroten, worden uiteraard ook de deelnemende besturen tijdig geïnformeerd 

over de ontwerpuitgangspunten, het beoordelingskader, het participatieplan en de resultaten van 

omgevingsconsultaties. 
 
 

3.2. Kwaliteit van besluitvorming  
 

De provincie en samenwerkende partners willen waar mogelijk de input, het advies en de deelname van de 

betrokkenen benutten om de functionaliteit, de ligging van het tracé of de tracés in het projectgebied, de 

vormgeving, de inrichting en de landschappelijke inpassing van de oplossing te optimaliseren. Belangrijke 

voorwaarde is dat ze weten welke belangen en wensen er spelen, om deze te betrekken bij de verdere uitwerking 
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van het ontwerp. Het benutten van de kennis, ervaring en creativiteit van de stakeholders draagt zo bij aan het 

verhogen van de kwaliteit van het eindresultaat. Ook het inzicht in strijdige belangen of opvattingen over de 

aanvaardbaarheid van varianten is hierbij van belang.   
 

3.3. Transparant en zorgvuldig proces  
 

Een vooraf duidelijk gedefinieerd ontwerpproces, met participeermomenten, kan bijdragen aan meer vertrouwen 

en een groter draagvlak voor de werkwijze en het eindresultaat. Met dit communicatie- en participatieplan 

maken provincie en partners op voorhand duidelijk hoe het proces verloopt en welke mogelijkheden er zijn tot 

participatie. Afwegen van alternatieven en de totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp vereisen ook 

transparantie. Bij de verantwoording van gemaakte keuzes, onderbouwen de samenwerkende besturen hoe 

verschillende belangen, zowel inhoudelijk als procesmatig, hebben doorgewerkt in de besluitvorming.  

 

Zorgvuldigheid staat in dit proces boven snelheid. Dat neemt niet weg dat de omgeving ook gebaat is bij een 

perspectief op een duidelijk eindpunt.  
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4.  Inzet van participatiemiddelen  
 

Het ligt voor de hand om de inzet van participatiemiddelen en -niveaus zo goed mogelijk af te stemmen op: 

• Het inhoudelijke werkproces van de verkenning (het stappenplan) en het daarbij te volgen tijdspad; 

• De belangrijkste omgevingsissues, zoals de veiligheid van een eventuele vlot en veilig fietsroute in het 

buitengebied, de problematiek op het wegvak Eefde-Gorssel, de oversteekbaarheid van de N348 en het 

behoud van bomen; 

• De verschillen in beleving, thematiek en urgentie per wegvak; 

• De eerder doorlopen processen en daarbij opgedane ervaringen, zoals de inzet van een klankbordgroep; 

• Eerdere uit- en afspraken over participatie in dit project, bijvoorbeeld over de consultatie van diverse 

partijen over de ingrepen tussen Eefde en Gorssel en de betekenis van draagvlak voor de keuze van de 

fietsroute. 
 

Tegelijkertijd moet het proces werkbaar blijven, berust de regie bij de provincie en besluiten de overheden in 

gezamenlijkheid en samenhang.  
 

Op basis van deze invalshoeken zetten de samenwerkende overheden verspreid in het proces en in onderlinge 

samenhang meerdere participatiemiddelen in:  

• Niveau 1: informatiebijeenkomsten, QenA’s; website; nieuwsbrieven; persoonlijke contactmomenten.  

• Niveau 2: interviews/gesprekken met de direct aanwonenden, bewoners en belangenvertegenwoordigers 

in (delen van) het projectgebied en/of op specifieke thema’s; digitale kaarten, online café, meedenk- en 

verificatiesessies (bijvoorbeeld gezamenlijk vaststellen van eerdere inbreng en specifieke zorgen).    

• Niveau 3: klankbordgroep, eventueel extern advies. 

 
  

4.1. Kader: stappenplan projectaanpak en tijdspad  
 

Deelsporen 

A. In bijlage 1 (visualisatie stappenplan) is de verkenning weergegeven in (horizontaal) 10 stappen en 

(verticaal) 6 (deel)sporen. Spoor F, de afzonderlijke verkenning Epse-A1, vraagt om afstemming met dit 

raakvlakproject. De sporen A tot en met E vallen binnen het project en omvatten respectievelijk de 

verkenning van de toevoerroutes naar de vlot en veilige fietsroute(s); 

B. het tracé van de vlot en veilige fietsroute buiten het wegvak Eefde-Gorssel, dus langs de N348; 

C. de varianten die voor de vlot en veilige fietsroute worden onderzocht voor de verbinding Eefde – 

Gorssel: de combinatieroute (spoor C1) door het buitengebied, of de doorlopende route (spoor C2) langs 

de N348; 

D. de inrichting van de provinciale weg N348 tussen Eefde en Gorssel; 

E. de verdere trajectverkenning van de provinciale weg. 
 

Aandachtsgebied Eefde-Gorssel 

De sporen C en D vormen het meest complexe en gevoelige deel van de verkenning: de uitwerking en beoordeling 

van de alternatieven van de vlot en veilige fietsroute tussen Eefde en Gorssel, in samenhang met de keuze van de 

inrichting van (en snelheid op) de provinciale weg op dit wegvak. Deze sporen doorlopen een stapsgewijs 

ontwerp- en beoordelingsproces, om uiteindelijk te kunnen komen tot de integrale keuze voor een 

voorkeursvariant voor beide opgaven. 

Meer specifiek worden achtereenvolgens: 

stap 1: de voor weg en fietsroutes te hanteren ontwerpuitgangspunten benoemd; 

stap 2: een kader voor beoordeling van varianten voor de fietsroutes en de N348 Eefde-Gorssel geformuleerd; 

stap 3b: de (6) verschillende varianten van de N348 voor dit wegvak globaal uitgewerkt;  

stap 4: deze varianten in aantal teruggebracht door onhaalbare of onuitvoerbare mogelijkheden te verwijderen; 

stap 5: de resterende varianten verder uitgewerkt; 
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stap 6: deze varianten tegen elkaar afgewogen om te komen tot een keuze voor het vlot en veilige fietstracé en de 

inrichting van de N348 het wegvak Eefde – Gorssel. 
  

Overige sporen 

De sporen A, B en E zijn afgeleide sporen en kunnen vanaf stap 3a een parallel proces doorlopen. In spoor B, de 

fietsroute buiten Eefde en Gorssel, is ook de onderdoorgang van de N348 ter hoogte van Epse begrepen.  

In spoor C1, dat ten dele ook parallel loopt, worden de optimalisaties van de combinatieroute verkend, evenals de 

onderdoorgang ter hoogte van Gorssel en de betekenis van het CROW-advies over fietsstraten buiten de 

bebouwde kom. 
 

De ontwerpuitgangspunten uit stap 1 worden ontleend aan beleidsmatige kaders en expert judgement (oordeel 

van specialisten) uit de praktijk van het wegbeheer. Deze vormen het vertrekpunt en de ambitie. Gaandeweg het 

ontwerpproces kan blijken dat de uitgangspunten in fysieke zin niet volledig kunnen worden gehonoreerd. Voor 

die gevallen wordt vooraf een minimumstandaard geformuleerd. Het beoordelingskader, de uitwerking van 

varianten en de feitelijke beoordeling bieden meer ruimte voor inbreng van de omgeving. Dit wordt hieronder 

nader uitgewerkt. 
 

Participatiestappen in het tijdspad 

In het overkoepelende projectplan is een voorlopig tijdspad opgenomen voor het uitvoeren van deze stappen. Dit 

is overgenomen in figuur 2. Het tijdspad omvat diverse tussenstappen, waarin de ruimte wordt genomen voor 

informatie aan en/of consultatie van de omgeving. De belangrijkste zijn hieronder toegelicht. Deze kunnen in de 

loop van het project nader worden ingevuld. 
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Figuur 2: tijdspad verkenning (bron: Projectplan integrale verkenning F348/N348 Deventer-Zutphen, versie 

1.1) 
  

Processtappen Activiteit/mijlpalen Omgeving/bestuurlijk Doorlooptijd Oplevering 

     

Project 
overdracht en 
voorbereiding 
verkenning o.a.: 

 

- Kennismaking en 
Interviews projectgroep 
F348 en N348 

- vorm en inhoud 
samenvoeging 
projectorganisatie 

- Voorbereiding Project 
Follow Up (12 en 19 
januari 2021) 

 Begin december 
2020 - half 
januari 2021 

 

Stap 0 Projectplan en Planning   Medio maart 2021 

Tussenstap A   - Informeren omgeving 
(klankbordgroep) processtappen en 
tijdspad verkenning (concept) 

 2e helft maart 2021 

Stap 1 Ontwerpuitgangspunten  4 weken Medio maart 2021 

Stap 2 Beoordelingskader  8 weken Concept medio april 
2021 

Tussenstap B  - SG FN348: beslismoment procesplan 
met tijdspad verkenning en ter info 
stap 1  

- Consultatiemoment omgeving 
(klankbordgroep) stap 2  

 Ambtelijk: 30 maart 
2021; bestuurlijk: 20 
april 2021 
2e helft april 2021 

Stap 3 Eerste uitwerking N348-
varianten E-G naar 
schetsontwerp 

 2 maanden Eind mei 2021 

Tussenstap C  - SG FN348: beslismoment stap 2 
beoordelingskader en ter info stap 3 

- Omgevingsconsultatie op maat ivm 
processtap 3a (feeders, F348 en 
N348 buiten Eefde-Gorssel en 
optimalisatie combinatieroute) 

- Consultatiemoment klankbordgroep 
tbv stap 4 

 Eind mei 2021 
 
2e helft juni 2021 
 
 
 
Eind juni 2021 

Stap 4 Eerste trechtering N348 E-G  2 weken Begin juli 2021 

Tussenstap D  - SG FN348: bestuurlijke vaststelling 
stap 4 (GS met consultatie B&W) 

- Omgevingsinformatie: 
voortgangsbericht over resterende 
varianten na trechtering 

 September 2021 

Stap 5 Nadere uitwerking varianten 
(3x) N348 (detail ontwerp 
VO, SSK-raming) 

 3 maanden  Medio november 2021 

Tussenstap E  - Omgevingsconsultatie stap 5  Eind september-
november 2021 

Stap 6 Beoordeling varianten + 
aanvullend onderzoek 

 1 maand, maar 
rekening 
houden met 
aanvullend 
onderzoek + 1 
maand 

Eind januari 2022 

Tussenstap F  - Consulteren klankbordgroep: 
beoordeling varianten en bestuurlijk 
advies 

 Begin februari 2022 

Stap 7 Advies SG   2e helft februari 2022 

Stap 8 Besluitvorming 
B&W/gemeenteraden en 
GS/PS 

  Begin maart- eind april 
2022 

Stap 9 Verzamelen deelproducten 
en invullen evt hiaten 

  Medio mei 2022 

Stap 10 Oplevering verkenning 
middels rapportage 

  Eind mei 2022 
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4.2. Tussenstap A: Kick-off met klankbordgroep/start algemene communicatie  
 
In tussenstap A start het informeren van de omgeving over de aanpak, de processtappen, de planning en de 

interactie met de omgeving. Deze stap vormt het vervolg op het laatste bericht vanuit de Cleantech Regio in 

oktober 2020 (“er komt een integrale verkenning, de provincie neemt de regie over, u hoort nog van ons”). 

Bewust wordt in deze tussenstap eerst gekozen voor contact met de eerdere klankbordgroep. Naast een 

kennismaking worden in ieder geval geagendeerd de aanpak en de planning, de rol(opvatting) en de 

samenstelling van de klankbordgroep. Aandachtspunten hierbij zijn de mate van representatie (met name door 

dorpsraden), de wens van meerdere individuele belanghebbenden om zitting te hebben in de klankbordgroep en 

de bereidheid om een adviesrol te vervullen. Ook het feit dat de verkenning nu ook de wegaanpak omvat, kan een 

indicatie zijn voor een meer uitgebreide samenstelling. Ook kan in deze startbijeenkomst worden ingegaan op de 

(start van de) communicatie via website en mailbox, onder te brengen bij de provincie, met behoud van het 

archief dat is opgebouwd bij Cleantech Regio als overkoepelend regisseur voor vlot en veilige fietsroutes.  

 

Uitgangspunt is een adviesrol voor de klankbordgroep gedurende het gehele project, gericht op de zorgvuldigheid 

en kwaliteit van het proces. Dit wordt in de volgende tussenstappen uitgewerkt.   

De inrichting van een eigen website/webpagina vergt enige tijd. Waar nodig vindt publiciteit over de start van de 

verkenning via andere communicatiemiddelen plaats (zie ook hoofdstuk 5). 
 

Participatiemoment: 2e helft maart 2021 

 

4.3. Tussenstap B: Omgevingsconsultatie beoordelingskader (klankbordgroep) 
 
Het beoordelingskader (processtap 2) is het instrument waarmee de varianten voor Eefde-Gorssel worden 

getrechterd (stap 4) en de eindbeoordeling van alle varianten plaatsvindt (stap 6). Voor dit kader wordt 

aangesloten bij de criteria die in het ontwerpproces voor de F348 zijn gehanteerd (vastgelegd in het 

tussenrapport van Witteveen en Bos van juni 2020), aangevuld met criteria voor de beoordeling van ingrepen op 

de weg. Een interne werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende overheden, bereidt 

het beoordelingskader voor. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vraag of en hoe (op objectieve, meetbare 

wijze) het aspect draagvlak onderdeel kan vormen voor de beoordeling. Ook vindt een toetsing plaats of de 

onderwerpen die tijdens de eerdere inspraak als bepalend voor acceptatie zijn ingebracht, herkenbaar zijn 

ondergebracht in het beoordelingskader. 

 

Gezien de betekenis van het beoordelingskader voor het gehele proces wordt de uitkomst gedeeld met de 

omgeving. Gelet op de reikwijdte voor het gehele project ligt het voor de hand om ook hierover advies te vragen 

aan de klankbordgroep. Tegelijkertijd kunnen de ontwerpuitgangspunten uit processtap 1 ter informatie worden 

voorgelegd. Ook wordt in deze stap het communicatie- en participatieplan gedeeld. De opbrengsten van deze 

consultatieronde worden verwerkt in de advisering aan de Stuurgroep, die in mei beslist over het 

beoordelingskader en nader wordt geïnformeerd over het participatieproces.  

 

Participatiemoment: 2e helft april 2021 

 

4.4. Tussenstap C: Consultatie op maat in processtap 3a/klankbordgroep stap 4 
 
Deze tussenstap is omvangrijk, gevarieerd en kan per spoor verschillen. Bij tussenstap C moet onderscheid 

gemaakt worden tussen de processtappen 3a en 3b uit het stappenplan. In stap 3b worden als het ware eerst de 

“dwarsprofielen uitgerold” voor het wegvak Eefde-Gorssel. Dit is een objectieve, technisch getinte stap, zonder 

specifieke omgevingsgevoeligheid. Deze vraagt nog niet om participatie. 
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In stap 3a daarentegen gaat het in de eerste plaats om: 

• Op- en uitwerking van de toevoerroutes naar de F348 (spoor A)  

• Nadere uitwerking van het vlot en veilige fietstracé buiten Eefde – Gorssel (spoor B), in samenhang met 

de aanpak van knelpunten langs traject 46 buiten Eefde – Gorssel (spoor E).  

Dit kan individuele belangen raken die vragen om tijdige afstemming met de belanghebbenden. Uitgangspunt is 

altijd dat deze eerst geïnformeerd worden, vóór de omgeving als geheel. Omgekeerd moet onnodige onrust in een 

(te) vroeg stadium worden voorkomen. Hier moet dus in de processtap de afweging worden gemaakt of en 

wanneer er noodzaak is om “naar buiten te gaan”. Voor de toevoerroutes doet de projectgroep FN348 het 

inhoudelijke voorwerk. Hetzelfde geldt voor de eerste schifting van knelpunten (wel of niet meenemen in de 

verkenning) en de mogelijke oplossingen voor de resterende punten op de N348; dit in correlatie met de F348 

langs deze weg. Op basis van het bereik van de oplossingsrichtingen worden de direct betrokken stakeholders 

geïnformeerd en om input gevraagd, voordat een ontwerp wordt uitgewerkt. Dit betekent dat we hier maatwerk 

toepassen in de participatie. Voorlopig gaan we uit van individuele gesprekken in deze fase.  
 

Daarnaast is in stap 3a de optimalisatie voorzien van de combinatieroute (spoor C1). Hiermee wordt enerzijds 

invulling gegeven aan de opdracht om rekening te houden met de eerdere inspraak. Een complicatie hierbij is dat 

een deel van deze inspraak niet is te herleiden tot individuele belanghebbenden. In dat geval moet contact 

worden gezocht met de tot nu toe bekende pleitbezorgers van alternatieven voor of aanpassing van de fietsroute 

door het buitengebied. In ieder geval houden we nauw contact met de dorpsraden van Eefde en Gorssel. 

Anderzijds is in dit traject het rapport van de CROW over fietsstraten in het buitengebied relevant. Bij de 

interpretatie hiervan wordt in ieder geval het klankbordgroeplid namens Cumela betrokken. Bij gesprekken met 

individuele (agrarische) bedrijven kan desgewenst een vertegenwoordiger van LTO deelnemen. Doel is de 

verificatie van de zorgen achter de weerstand tegen de combinatieroute en inzicht in de mogelijkheden om deze 

te verzachten of geheel weg te nemen. Naast locatiebezoeken (schouw) kan hierbij gedacht worden aan een 

specifieke werksessie met de betrokken omgevingspartners.  
  

In deze tussenstap wordt tot slot ook de klankbordgroep benaderd over de confrontatie tussen de varianten uit 

stap 3 en de trechtering in stap 4. Doel van deze afstemming is het bieden van inzicht in de verschillen tussen de 

theoretische varianten en de daarop toe te passen zeef, zodat de klankbordgroep en eigen gevoel krijgt voor de 

meest voor de hand liggende uitkomsten. 
 

Participatiemomenten: 

• spoor C1 (optimalisatie combinatieroute): mei/juni 2021 

• sporen A (feeders) en E (trajectaanpak buiten Eefde-Gorssel): juni 2021 

• klankbordgroep stap 4 (trechtering varianten Eefde-Gorssel): juni 2021 
 
 
  

4.5. Tussenstap D: Voortgangsbericht na zomervakantie en besluitvorming stap 4 
 
Na de zomer en besluitvorming over stap 4 kan de uitkomst worden gedeeld als onderdeel van een 

voortgangsbericht. Hierbij worden de resterende procestappen en de (eventueel aangepaste) planning toegelicht, 

evenals de relevante participatiemomenten en – middelen.  

 

Participatiemoment: september 2021 

 

4.6. Tussenstap E: individuele consultatie processtap 5  
 
Processtap 5, de verdere uitwerking van varianten, is de meest omgevingsgevoelige, in ieder geval in de 

kernsporen C en D. De N348-variant voor de fietsroute tussen Eefde en Gorssel wordt uitgewerkt, in samenhang 

met de nadere uitwerking van de (resterende) varianten voor de N348 zelf voor dit wegvak. Ook hier is sprake 
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van individuele belangen, naast die van gemeenten, bedrijven, landbouw- en loonwerkorganisaties, 

bomenstichtingen en de politie.  In het bijzonder direct aanwonenden moeten worden geraadpleegd, mede omdat 

deze bij de eerdere keuze voor de voorkeursroute F348 niet actief zijn benaderd. In de eerste plaats gaat het 

daarbij om het vaststellen van overheersende opvattingen over een eventuele snelfietsroute langs de N348 tussen 

Eefde en Gorssel aan de hand van een uit de stappen 3 en 4 voortvloeiend profiel. Daarnaast is van belang om 

zicht te krijgen op de verschillen in waardering voor verschillende varianten, de achterliggende zorgen daarbij en 

de mogelijkheden om via optimalisaties aan die zorgen tegemoet te komen. 

 

De mate van detail is bij deze consultatie nog afhankelijk van nadere afweging. Wellicht is het te vroeg om 

ontwerpateliers in deze fase in te  zetten; er wordt dan constructieve inzet gevraagd op varianten die men 

mogelijk liever niet uitgewerkt wenst te zien. Wel kan worden gedacht aan het digitaal ophalen van bezwaren, 

aandachtspunten en randvoorwaarden, aangevuld met verifiërende gesprekken.   

 

Participatiemoment: parallel aan de uitvoering van processtap 5 (medio september – medio oktober 2021) 

 
 

4.7. Tussenstap F: consultatie beoordeling varianten (klankbordgroep) 
In processtap 6 vindt in de sporen C en D de integrale beoordeling plaats van de varianten N348 en de 

combinatieroute. Deze beoordeling, aan de hand van het met de omgeving vastgestelde kader, vormt de basis 

voor het advies over een voorkeursvariant aan de Stuurgroep. Indien deze het advies overneemt, wordt 

overeenkomstige besluitvorming door de afzonderlijke overheden waarschijnlijk. Het belang van de beoordeling 

kan daarom niet worden overschat, mede in het licht van de gezamenlijke bestuurlijke opdracht om “op zuivere 

wijze de beide (fiets)routes te vergelijken”. Dit vraagt om een transparante invulling van deze stap, in 

samenspraak met de omgeving. Het ligt daarom voor de hand om de klankbordgroep een standpunt te laten 

innemen over de uitgevoerde beoordeling en deze opvattingen onderdeel te laten vormen van het advies aan de 

stuurgroep. 

 

Participatiemoment: parallel aan uitvoering van stap 6: januari/februari 2o22 
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5. Communicatieondersteuning  
 
 

5.1. Basisprincipes communicatie 
 

De provincie neemt het voortouw in de wijze van communicatie. Vanzelfsprekend wordt deze afgestemd met de 

samenwerkende partners. Vanuit de provincie communiceren wij persoonlijk, eigentijds, begrijpelijk en 

betrouwbaar. Wij gebruiken teksten op B1 niveau. Onze communicatiemiddelen worden vervaardigd volgens het 

Handboek communicatie en onze huisstijl. Alle communicatie dient om uiting te geven aan de kernwaarden zoals 

verwoord in paragraaf 1.6. 

 

5.2. Communicatiedisciplines en -mogelijkheden 
 

Woordvoering 

Voor de woordvoering wordt samengewerkt met de woordvoerder voor de portefeuille Mobiliteit. Persberichten 

gaan via ANP perssupport. Samen met de woordvoerder wordt de centrale boodschap vormgegeven.  
 

Online communicatie: website en sociale media 

Er is een website van de provincie Gelderland. www.gelderland.nl. De pagina voor dit project is 

https://www.gelderland.nl/FN348Zutphen-Deventer Daar komen alle belangrijke documenten en artikelen op. 

Daarnaast maken wij graag gebruik van de websites van de samenwerkende gemeenten. We zetten sociale media 

in daar waar dit helpt bij het bereiken van de communicatiedoelen. Bij de provincie beschikken wij over Vimeo, 

Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Gemeenten kunnen daarbij aanhaken.  

 

Communiceren met beelden 

Communiceren met beelden, stilstaand en bewegend, werkt vaak beter dan teksten. Zeker in dit project, waarin 

complexe informatie moet worden overgebracht en verschillende varianten toegelicht moeten worden. Als we wel 

gebruik maken van teksten communiceren wij op B1- niveau. Wij werken ook graag met visualisaties en film. 

Daarmee is publiekscommunicatie zo toegankelijk mogelijk. Als mensen vragen hebben over onze communicatie 

kunnen zij per email en telefonisch contact met ons opnemen.  

Visuele middelen die we mogelijk inzetten, hangen af van het doel en de fase van het project. Het voordeel van de 

inzet van verschillende middelen, is dat we op verschillende momenten informatie kunnen geven waarbij we het 

verhaal steeds meer opbouwen en compleet krijgen. Hierbij maken we een keuze uit: 

• Infographic: een visuele weergave van informatie, een samenvatting van gegevens, cijfers en weetjes in 

grafische vorm. Korte pakkende teksten en grafische vormgeving maken het speelveld duidelijk. 

Bijkomend voordeel is dat de infographic in bestanden opgeslagen kan worden, die makkelijk via 

verschillende social media kanalen gedeeld kunnen worden. In deze berichtgeving nemen we links naar 

onze website op, zodat belangstellenden zich verder kunnen verdiepen.  

• Animatiefilmpje: hiermee kunnen we meer de diepte in gaan en de verschillende varianten in beeld 

brengen die we gaan verkennen. Belangrijk is ook om de kijkers meteen daarin duidelijkheid te geven op 

welke manier ze kunnen participeren in het project. De filmpjes bevatten zowel ondertiteling als 

gesproken woord, waardoor ze ook voor mensen die minder goed kunnen zien of horen te volgen zijn.   

• Powerpoint met gesproken tekst: dit is een meer eenvoudige manier om informatie over te brengen. 

Voorwaarde hierbij is dat het bestaande beeld-of kaartmateriaal duidelijk is. 

• Een routekaart; deze is geschikt om het proces wat we doorlopen in beeld te brengen. Bovendien kunnen 

hierin hyperlinks naar andere documenten worden opgenomen die met de betreffende processtap te 

maken hebben. 

• Digitale kaart waar mensen zelf een punaise op de kaart kunnen zetten, waar ze zelf hun knelpunten/ 

aandachtspunten / wensen/ ideeën onder woorden brengen. De resultaten worden op de kaart gezet, 

zodat mensen van elkaar weten welke dingen zijn ingebracht.  

http://www.gelderland.nl/
https://www.gelderland.nl/FN348Zutphen-Deventer
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• Digitale meedenkkaart: een digitale kaart waarmee we vragen kunnen stellen aan mensen. Het voordeel 

is dat daarin meteen kaart materiaal en uitleg te zien is. Ander voordeel is dat de link via sociale media 

en andere kanalen gedeeld kan worden. Er is dus geen emailadressenlijst van deelnemers vooraf nodig 

om mensen uit te nodigen om mee te doen. Verder kunnen de resultaten op deze kaart worden gezet. 
 

5.3. Communicatiekalender 
 

Door sociale media, de omloopsnelheid van nieuws door online media, de mondige burger en de toegenomen 

neiging tot framing is het noodzakelijk dat de communicatieprofessional wendbaar is en in kan spelen op de 

actualiteit. Lange plannen passen niet in deze tijd. Er komt daarom een globale communicatiekalender met de 

belangrijkste piekmomenten erin. Een rode draad. Daarbij is er een scrumachtige aanpak nodig in de 

communicatiekalender; per maand / week of dag, afhankelijk van het moment in de planning, bekijken hoe het 

loopt en wat nodig is. Zodat we snel bij kunnen sturen in de aanpak als dat nodig is.  
 

5.4. Meten 
 

Hoe kunnen we communicatie meten? Heeft het zin wat we gedaan hebben? Lezen en bekijken de doelgroepen 

de informatie? Worden de communicatiedoelen gehaald? Wij stellen voor tussendoor te evalueren. Dan kunnen 

we bijsturen in de communicatie als dat nodig is. Voorbeelden zijn: 

• Vragen stellen aan inwoners 

• Sociale media analyses 

• Gesprekken inwoners/gemeenteambtenaren 

• Website bezoeken analyseren 

• Reacties bijhouden bij provincie en gemeenten 

• Vragen en antwoorden bijhouden 

• Pers-artikelen zo nodig bijsturen 

• Inwoners persoonlijk vragen stellen als we ‘buiten’ zijn 

• Een enquête uitzetten 

Aan de hand van bovenstaande zaken kunnen we de acties bijsturen. Communicatie gaat ook om sfeer, beleving, 

gevoel. Dat kun je niet altijd in harde cijfers uitdrukken. 
 

5.5. Rol communicatieadviseur 
 

Communicatie is en blijft professioneel mensenwerk. Een communicatieadviseur helpt bij: 

• Het formuleren van boodschappen die antwoord geven op de inzichten en belangen van verschillende 

partners en partijen, in relatie tot het gewenste resultaat van het project 

• Monitoren van verschillende belangen en het adviseren over communicatie 

• Het adviseren en inzetten van de juiste communicatiemiddelen met de juiste boodschap 

• Het onderhouden van contact met de communicatieadviseurs van de gemeenten 

• Het signaleren van geluiden uit de omgeving 

• Het monitoren van berichtgeving in de geschreven en sociale media 

• Interventies voor interne en externe communicatie. 
 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Communicatie en participatieplan FN348.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
