
EVALUATIE VAN HET GVVP-project Gulpen-Wittem (2018-2021) 
Door de Bewonersadviesgroep GVVP  Gulpen-Wittem, 25 maart 2021:  
 
Uitgangspunten: 
In de gemeente Gulpen-Wittem is burgerparticipatie en zelfsturing al een aantal jaren in 
ontwikkeling. Er zijn kernoverleggen ingesteld die actief zijn voor de leefbaarheid en de 
gemeenschapsontwikkeling in de dorpen. 
Voor de participatie bij het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Gulpen-
Wittem werd een bewonersadviesgroep (BAG) ingesteld om de gemeente namens de 
kernoverleggen te adviseren vanuit bewonersperspectief. Verkeersleefbaarheid is een zeer belangrijk 
aspect voor de verbetering van de leefbaarheid voor onze bewoners. Immers, de laatste jaren 
merken de inwoners van het heuvelland dat de verkeersleefbaarheid duidelijk is afgenomen.  De 
verkeersleefbaarheid staat in onze gemeente nu duidelijk op de agenda en er zijn grote zorgen over.  
 
Met veel inzet en enthousiasme is de BAG begonnen om zich in de vele aspecten van het toekomstig 
verkeersplan te verdiepen. Het project zou een prachtig voorbeeldproject van burgerparticipatie 
kunnen worden, een primeur waar de gemeente Gulpen-Wittem trots op zou kunnen zijn!! 
Door veel studie, discussies en verdieping in de materie is er in de BAG veel kennis verworven en 
uiteindelijk heeft dit alles geleid tot het schrijven van een advies in de vorm van een gedegen 
mobiliteitsplan. Daarbij werd veel aandacht besteed aan uitgangspunten,  het formuleren van een 
visie en adequate beleidslijnen.  
Haskoning werd als adviesbureau door de gemeente ingeschakeld en de verwachting van de BAG 
was dat dit bureau de opgedane en aangeleverde kennis en voorstellen van de BAG serieus zouden 
meenemen in hun rapportage. 
 
Resultaat:  
Helaas heeft het aangeboden plan van de BAG slechts een bescheiden plek gekregen en is er gekozen 
voor het vrijwel ongewijzigde plan van het bureau Haskoning. (De bewoners visie die de BAG had 
aangeleverd is als bijlage opgenomen bij het vastgestelde mobiliteitsplan) 
Bij de leden van de BAG heeft dat tot grote teleurstelling en ook tot vragen geleid. Hoe kan het dat 
de adviezen namens de inwoners (kernen) vrijwel niet verwerkt zijn in het eindresultaat? De 
inwoners moeten daar straks mee leven.  
 
 
Zelfreflectie Bewonersadviesgroep: 
Wij zijn in zee gegaan met een project waarbij onze taak en verantwoordelijkheden vooraf niet 
genoeg duidelijk waren. Onze verwachtingen daarover zijn gaandeweg het intensieve proces meer 
uitgekristalliseerd en veranderd en daardoor ontstond er verschil met de verwachtingen van 
wethouder en Haskoning, hoewel die mogelijk al vanaf het begin niet dezelfde waren. Dit blijkt onder 
andere uit het volgende: 

De Bag is gestart als “stakeholder” (belanghebbende). De eerste conceptversie bleek voor ons erg 
mager en van onvoldoende kwaliteit als beleidsstuk. Op uitnodiging van de wethouder heeft de BAG 
toen een ‘voorbeeld versie’ geschreven en is daarmee in de rol van (kwaliteits-) adviseur gestapt.  
Het is de vraag of de wethouder en de projectleider dat ook zo zagen, want op 25 oktober 2020 bleek 
dat de GVVP-versie (opgesteld door bureau Haskoning) vrijwel gereed was terwijl wij als BAG nog 
bezig waren om de kwaliteit te verhogen. Mogelijk hadden wij toen over en weer duidelijkheid over 
de verwachtingen moeten scheppen. 

 
 
 



Vragen die aan de orde zijn: 
- Bij de start van de werkzaamheden van de BAG zijn er geen concrete afspraken gemaakt over de 

positie (de daadwerkelijke invloed) van de BAG. Wat is er destijds daarover concreet wel 
afgesproken met de lokale werkgroepen? 

- Hoe wordt de burgerparticipatie en het uiteindelijke resultaat bij het traject van het GVVP door 
de wethouder ervaren? Is een gezamenlijke evaluatie zinvol om meer inzicht in het proces te 
krijgen gewenst? 

- Is de raad destijds voldoende geïnformeerd over de samenwerking met de BAG bij het GVVP? 
Vonden zij inspraak vanuit de kernen belangrijk en hoe hebben zij dat wel of niet kenbaar 
gemaakt? 

- Tijdens de raadsvergadering d.d. 25 februari 2021 werd door een aantal partijen aangegeven dat 
het aan hun voorgelegde plan van Haskoning niet compleet is. Benoemd werd o.m.: men mist 
een concrete uitwerking en een tijdspad, er zijn meer rigoureuze ingrepen nodig, het sociale 
aspect is onderbelicht, de meetbare concrete doelen worden gemist. Dit sluit helemaal aan bij 
wat de BAG mist in het vastgestelde mobiliteitsplan. 
Benadrukt werd door de raad dat de BAG waardevolle informatie heeft aangeleverd en dat 
expertise van inwoners omarmd moet worden. Ook moeten volgens de raad vertegenwoordigers 
van de kernen bij de uitvoering van de plannen betrokken worden. Maar er werden door de 
raadsleden geen amendementen ingediend m.b.t. de door hen gewenste aanvullingen. Hoe zien 
de raadsleden de voortgang van het traject en op welke manier volgen en controleren zij de 
uitwerking concreet?  

- Hoe ziet de wethouder de voortgang met de toevoegingen van de raadsleden? Wat is zijn plan 
om burgerparticipatie serieus te betrekken in het vervolgtraject? 

 
Tot slot: 
Ook al is er bij burgerparticipatie geen sprake van een zakelijke overeenkomst tussen burger en 
bestuurder (zoals die er bijvoorbeeld wel is tussen adviesbureau en bestuurder), dan mag nog steeds 
niet de vrijwilligheid reden zijn om zonder verdere onderbouwing de welgemeende adviezen van 
deze grootste groep belanghebbenden terzijde te schuiven. En dat is uiteindelijk wel gebeurd, zowel 
door het adviesbureau, door de wethouder als door de Raad. Dit was voor de BAG uitermate 
teleurstellend. 

Burgerparticipatie/zelfsturing heeft tot doel om de burger daadwerkelijk bij het wel en wee in de 
gemeente te betrekken. Zelfsturing moet geleerd worden, zowel door degene die ‘zelf’ moet gaan sturen 
(burger), als ook door degene die ‘het sturen’ moet loslaten (bestuurder). Een proces van vallen en 
opstaan. Laten we ervoor zorgdragen dat we elkaar steunen in dit (leer)proces. 
Als dit lukt zal de afstand burger – politiek ongetwijfeld kleiner worden. 
Of dit lukt is afhankelijk van de motivatie van de bestuurders hiertoe en de gemotiveerde inzet van 
de burgers. En van het bestaan overeenstemming in doelen en verwachtingen. Vertrouwen in elkaar 
is hierbij van wezenlijk belang! 
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