
Aan de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug   

3 december 2020 

 

Voortgang DoeMaarnMee,  
 

Geacht Raadslid, 

 

Met deze brief willen we u informeren over de status van het co-creatie proces ‘DoeMaarnMee’ om 

te komen tot een nieuw masterplan maatschappelijke voorzieningen in Maarn-Maarsbergen.  

 

Achtergrond en context 

Geïnitieerd vanuit de Maarnse gemeenschap, biedt DoeMaarnMee een inclusief proces wat 

resulteert in een breed gedragen invulling van de maatschappelijke voorzieningen in Maarn en 

Maarsbergen voor de komende 20 jaar. Het betreft hier zowel de ontwikkeling als de exploitatie van 

deze voorzieningen, inclusief dorpshuisvoorziening en sporthal. (N.B. het proces is dus breder dan 

het oorspronkelijk MFA Maarn plan) 

 

De Raad heeft in juni 2020 het Procesplan voor DoeMaarnMee goedgekeurd en de gemeentelijke 

Kaders meegegeven om het co-creatieproces op te starten. Eén van die kaders is dat het proces ‘voor 

en door Maarn-Maarsbergen’ wordt uitgevoerd en resulteert in breed gedragen oplossingen 

waarvan de organisaties in het dorp (mede)eigenaarschap kunnen nemen in de exploitatie.  

 

Zeker ten opzichte van de oorspronkelijke MFA plannen en het wantrouwen en weerstand die dat in 

de dorpsgemeenschap en de Raad vorig jaar heeft opgeroepen, is de kans die met DoeMaarnMee 

voorligt een echte win-win-win:  

a) eigenaarschap bij de gemeenschap (in de realisatie en exploitatie),  

b) (hoog) financieel opbrengstperspectief voor de gemeente en  

c) het (best mogelijk) invullen van essentiële  functies in Maarn-Maarsbergen zodat we ook de 

komende decennia kunnen spreken van vitale dorpen. 

Dit alles voorshands uiteraard binnen de gestelde kaders en als invulling en/of versterking van 

vigerend beleid op diverse terreinen. 

 

Inrichting en proces-governance  

Sinds de goedkeuring van het Procesplan in de Raad, is de voorbereidingsgroep, bestaande uit 

initiatiefnemers uit het dorp en gemeenteambtenaren aan de slag gegaan om het proces verder voor 

te bereiden. Als eerste is begonnen om de organisatie van en de sturing op de uit te voeren co-

creatie in te richten en de in te vullen rollen te ‘bemensen’ met personen die daarvoor het best 

gekwalificeerd zijn.  

 

Governance: In de hiervoor ontwikkelde  governance is bewust een onderscheid gemaakt tussen 

proces en inhoud. De regiegroep (we zijn het inmiddels ‘procesgroep’ gaan noemen om iedere 

zweem van hiërarchie te voorkomen) stuurt daarbij op drie zaken:  

1. Kwaliteit van het co-creatieproces,  

2. Activatie en inclusiviteit van alle stakeholders en  

3. Oplevering van een besluitwaardig Masterplan.  

Om te borgen dat aan het einde van het proces een besluitwaardig en breed gedragen Masterplan 

opgeleverd wordt, is het nodig dat de procesgroep ‘boven de belangen (onafhankelijk) en tussen de 

partijen (verbinding)’ staat om effectief te kunnen activeren en onafhankelijk procesmatig te sturen 

naar het einddoel. In de procesgroep nemen dus geen mensen deel die een vertegenwoordiging zijn 

van welk belang of instelling dan ook, maar het beste in staat zijn op basis van kennis, kunde, 

ervaring en contacten om bovenstaande uit te voeren. De procesgroep zelf is dus geen 



belangenarena. Lobby’s en onderhandelingen vinden plaats in de deelnemersgroep. Daarin geven de 

diverse stakeholders (inclusief gemeente) gezamenlijk via een design-proces door uitwisseling en co-

creatie inhoud aan (gedeelde) belangen en worden uiteindelijk gezamenlijk afwegingen gemaakt 

voor invulling van het Masterplan zelf.  

 

Waarom co-creatie en een neutrale procesgroep?  

Het oorspronkelijke MFA project met een stuurgroep waarin directe stakeholders deelnamen heeft 

in de afgelopen jaren geen oplossing bereikt. Het ‘moet’ nu dus ook echt anders!  

Gezien de eerdere constatering dat in de Maarn-Maarsbergse gemeenschap bij diverse directe 

stakeholders, maar ook bij gebruikers- en bewonersgroepen een wantrouwende en soms zelfs 

activistische houding leeft jegens de gemeente en wethouders, is het van belang dat mensen 

deelnemen in de procesgroep die het vertrouwen van de Maarnse gemeenschap hebben om dit 

sentiment te kanaliseren en de betrokkenheid en energie om te zetten in een constructieve bijdrage 

aan het realiseren van het masterplan. Het gevoel van ‘eigenaarschap’ bij het dorp is hiervoor 

essentieel. Co-creatie gaat hierbij dus niet om het meepraten met de gemeente over de kleur van 

stenen en de inrichting van het plantsoen, maar om het daadwerkelijk eigenaarschap kunnen nemen 

in de exploitatie. In het co-creatieproces zijn alle stakeholders gelijkwaardig en draagt een ieder bij 

vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, taak en/of belang. Desondanks wordt co-creatie nog vaak 

neergezet als een vorm van ‘burgerparticipatie’ in een gemeentelijk project. Gezien het belang van 

eigenaarschap en draagvlak kan op het niveau van de procesgroep dit echter beter getypeerd 

worden als een ‘burgerinitiatief met overheidsparticipatie’. Vooral in de opstartfase is dit een 

belangrijke ‘framing’ om de (positieve) activatie van deelnemers op gang te krijgen. Dit is in de 

perceptie van de Maarn-Maarsbergse gemeenschap duidelijk anders dan een ‘gemeente-initiatief 

met inspraak via een belangenarena met een stuurgroep’. De procesgroep dient dus de 

gemeenschap en de gemeentelijke organisatie goed te kennen, verbindingen te kunnen leggen en 

onafhankelijk te kunnen acteren.  

 

Bij het ontwerp van de governance werd al snel duidelijk dat er een fundamenteel verschil zit in de 

grondhouding tussen initiatiefnemers en gemeente. Voor een goed begrip worden beide 

grondhoudingen hieronder scherp tegenover elkaar gezet:  

Paradigma A ‘DoeMaarnMee: In de grondhouding ligt hier de nadruk op eigenaarschap en zo breed 

mogelijk draagvlak bij het dorp. Hierbij wordt door Maarn zelf gewerkt aan verbindingen via een 

gezamenlijke visie en concrete invulling welke worden vastgelegd in het Masterplan. Gebouw(en) zijn 

daarbij niet de inzet, maar een uitkomst van het proces. Dit vraagt om regie vanuit een neutrale 

proces groep. 

Paradigma B ‘MFA Maarn’: in de grondhouding ligt hier de nadruk op eigenaarschap bij de 

gemeente. Bewoners en organisaties worden daarbij uitgenodigd de MFA ‘in te kleuren’ in een 

gemeentelijk gestuurd project. Belangen worden daarbij tegen elkaar uitgespeeld. Het gebouw, de 

MFA, staat centraal en wordt uiteindelijk als ‘gunst’ aan het dorp gegeven. Dit vraagt om een 

belangenstuurgroep met stakeholder onder gedelegeerd voorzitterschap van de gemeente.   

 

Status en conclusie 

De enige manier die wij als burgerinitiatief voorstaan is een invulling vanuit een grondhouding die 

past bij paradigma A. Het is de initiatiefnemers uit de dorpsgemeenschap tot op heden niet gelukt 

om de gemeenteambtenaren en de verantwoordelijke wethouder mee te nemen in die 

grondhouding en op een meewerkende, participerende en faciliterende manier aan te sluiten in een  

neutrale procesgroep. Ook is er geen zicht op de ondersteunende organisatie die nodig is om de co-

creatie daadwerkelijk op te starten. Door gebrek aan vertrouwen dat het burgerinitiatief het proces 

goed kan en ook onafhankelijk zal managen wordt terug gevallen op paradigma B waardoor er een 

botsing ontstaat tussen 2 fundamenteel verschillende manieren van invulling van de uitvoering.  

 



Waar de initiatiefnemers bereid zijn zich vanuit paradigma A in te zetten voor de gezamenlijk 

geformuleerde aanpak, wordt door de gemeente en wethouder geacteerd vanuit paradigma B. 

Daarbij wordt de procesgroep opgevat als een stuurgroep met vertegenwoordiging van belangen 

waar (sub)werkgroepen aan toeleveren. Dit leidt o.i. onherroepelijk tot een polariserende 

onderhandelingsarena waarin organisaties tot subsidieontvangers worden gereduceerd en 

sentimenten zoals dorp vs. gemeente en opbrengsten vs. investeringen in de gesprekken zullen 

overheersen. Dit is in onze ogen een fundamenteel verkeerde opvatting en invulling. Er blijft in dat 

geval geacteerd worden vanuit een klassieke aanpak:  een gemeenteproces met stuurgroep en 

burger-inspraakmomenten in plaats van een gelijkwaardige co-creatie gericht op de eerder 

genoemde win-win-win.  

  

Na bijna 5 maanden discussie en cirkels doorlopen te hebben, hebben we als initiatiefgroep 5 weken 

geleden een streep getrokken en aangegeven dat we geen tijd meer in verdere voorbereiding willen 

steken, maar nú concreet te willen starten op basis van hetgeen in gezamenlijkheid is geformuleerd.  

Deze week heeft de gemeentelijke interne stuurgroep ons laten weten hier geen vertrouwen in te 

hebben en de klassieke route te willen volgen.  

We komen daarmee tot de conclusie dat we: 

a. inhoudelijk qua aanpak niet ver uit elkaar zitten, maar dat we 

b. qua grondhouding en governance bovenstaand punt niet hebben kunnen overwinnen 

(waardoor bij de uitvoering steeds weer spanningen zullen ontstaan) en 

c. tegelijkertijd dat het niet zinvol is om zonder gemeenteondersteuning het proces te starten.  

 

We zijn als burgerinitiatiefgroep bijzonder teleurgesteld dat door een beperkte invulling van het 

begrip van co-creatie en de sterke behoefte om volledige  grip te willen houden op de sturing ervan, 

we onvoldoende ruimte krijgen voor een goede invulling. We zien ons daarom genoodzaakt het 

proces te stoppen en ’terug te geven’ aan de Raad.  

 

Wat nu? Vervolg scenario’s als suggesties voor besluitvorming 

1. Doorstart van het ‘echte’ co-creatieproces, met gemeente ‘slechts’ als deelnemer en een 

onafhankelijke interim manager aan de gemeente kant om de gemeenteambtenaren te 

activeren en aan te sturen (de rol die normaal gesproken de wethouder en (adjunct)directeur 

uitvoert), aanvullend op de gevraagde professionele projectondersteuning en -

procesbegeleider. Het voordeel van deze richting is dat het goedgekeurde plan ongewijzigd 

in uitvoering gebracht wordt, met als nadeel dat de projectkosten hoger uit zullen vallen om 

de omissies aan de gemeentekant op te lossen.  

2. Het opsplitsen van het co-creatieproces in 2 helften. De eerste 2 fasen van het proces: 

Activatie en gedeelde ambitie en Mogelijke plannen en scenario’s, worden uitgevoerd zonder 

gemeente, maar met extra beschikbaar gestelde middelen ter toetsing van de gemeentelijke 

kaders en mogelijkheden. Het resultaat van deze eerste helft wordt als tussenresultaat aan 

de Raad teruggekoppeld en dan beslist de Raad over het verdere verloop, bijvoorbeeld een 

toetsing op haalbaarheid van de gepresenteerde scenario’s. Dit scenario lijkt minder ideaal, 

maar levert in ieder geval een goede ambitie en globaal inhoudelijk plan op waar een breed 

draagvlak in Maarn-Maarsbergen voor zal zijn. Daadwerkelijke ‘inpassing’ in de 

gemeentelijke financiële structuren en beleidsnota’s zal uiteraard daarna nog moeten 

plaatsvinden. 

3. Gemeente traject o.l.v. een projectleider en regiegroep met stakeholders. Dit betekent 

feitelijk een herstart van het ‘oude’ MFA gemeenteproject onder leiding van de wethouder 

of een gedelegeerd voorzitter, waarbij co-creatie een bijzonder beperkte invulling krijgt en 

niet leidt tot eigenaarschap bij de organisaties in het dorp. Dit is het traject wat de 

gemeentelijke interne stuurgroep nu voorstaat, maar waar we op basis van de resultaten in 

de afgelopen jaren en het dit jaar nog verder gegroeide negatieve sentiment bij de nog altijd 

zelfde persona in het dorp, de kans op succes zeer klein achten.  



 

Bovenstaande keuzes hebben indringende consequenties voor draagvlak, participatie en uitkomst. 

Als initiatiefnemers zijn we alleen bereid steun te verlenen aan optie 1 of 2. Deze opties acteren 

vanuit het nieuwe (en in onze ogen enige juiste) paradigma A met nadruk op eigenaarschap en dus 

draagvlak bij het dorp, terwijl optie 3 een duidelijke keuze is voor ‘klassieke’ inspraak met nadruk op 

eigenaarschap bij de gemeente.  

 

Voor alles is het echter vooral van belang snel een keuze te maken en te starten!  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Wester 

Dennis van Ravenswaaij 

Ruud Hartvelt 


