Energiepark, Heeten
In samenwerking met de
omgeving realiseert de lokale
energiecoöperatie Endona uit
Heeten (gemeente Raalte) een
energiepark met zonnepanelen
op voormalige landbouwgrond.
De RAP-methode is gebruikt
om de relatie tussen Endona
en de omgeving te versterken.

Ook een RAP-proces?
Tertium
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam
tertium@tertium.nl
www.tertium.nl
(020) 261 79 75

De RAP-methode is ontwikkeld door Tertium. De aanpak
is geïnspireerd op het model van Community Benefits
Agreements (CBAs) in de Verenigde Staten. Dit zijn
ontwikkelingsovereenkomsten tussen private partijen en
belangengroepen, waarbij de overheid het proces bewaakt.
Tertium deed samen met de Universiteit van Amsterdam
onderzoek naar de toepasbaarheid van CBA’s en
vertaalde de aanpak naar de Nederlandse situatie.
Vervolgens werd de methode toegepast in verschillende
projecten in Overijssel, Noord-Holland en Utrecht.
Meer informatie? Kijk op www.rapmethode.nl

RAP: Relatie - Afspraken - Project
Projecten versnellen door afspraken te maken
met de omgeving

Omgevingsconvenant

Uitkomst van een RAP-proces

Aanpak in stappen

De RAP-methode is gericht op het wederzijds erkennen van belangen en het maken van
afspraken. Deze afspraken kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd:

1. In kaart brengen van

Erkenning
omgevingsbelangen

2. Omgevingsanalyse en

Vechtstreek
De RAP-methode leidde in
2015 tot het afsluiten van het
eerste omgevingsconvenant
van Nederland bij een
dijkverbeteringsproject in de
Vechtstreek. Uit berekeningen
van Waterschap AGV blijkt dat
de RAP-methode het project
zowel sneller als goedkoper heeft
gemaakt, vanwege het grote
draagvlak voor de plannen.

Wat is RAP? Relatie – Afspraken – Project

Relatie
Omgevingsanalyse en
gesprekken

Afspraken
Gedeelde uitgangspunten
Gedragsnormen
Concrete baten

Project
Gaat van start!

Vroegtijdig investeren in een goede relatie met de omgeving levert tijd- en geldwinst op.
De RAP-methode betrekt inwoners, bedrijven en organisaties op een gestructureerde manier
bij projecten in hun leefomgeving. Partijen maken onderling heldere afspraken en voorkomen
zo ‘gedoe’ in een later stadium.
+
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+
+

Groter draagvlak door alle partijen in vroeg stadium te betrekken en belang
zwijgende meerderheid te laten vertegenwoordigen
Hogere kwaliteit van project door ophalen van behoeften bij een brede doelgroep
Groei van vertrouwen door de nadruk op onderlinge relaties
Kostenbesparing door heldere processtappen en minder bezwaarprocedures
Het maken van duidelijke afspraken, waar mogelijk tweezijdig
Radicale transparantie: iedereen mag altijd meedoen in het proces
Initiatiefnemer en partijen verbinden zich aan de uitkomst door middel van een
convenant, belofte-document of contract

RAP is met name geschikt voor toepassing in concrete ruimtelijke projecten, zoals het verleggen van een weg, de uitbreiding van een bedrijf, het ontwikkelen van een woonwijk of
windmolenpark. De aanpak kan ervoor zorgen dat het maatschappelijk belang van projecten
voldoende aandacht krijgt.

Omgevingsbelofte

Omgevingsconvenant

De initiatiefnemer verklaart op de hoogte te zijn van de
belangen, wensen en zorgen die spelen. Dit is belangrijk voor
het vertrouwen van de omgeving in het project.
De initiatiefnemer doet een aantal beloften, waaraan hij
eventueel voorwaarden verbindt. Hij belooft bijvoorbeeld geen
bomen te kappen, mits het onderhoud door de omgeving wordt
verzorgd. Zo weet de omgeving zeker dat haar belangrijkste
strijdpunten worden meegenomen.
Partijen ondertekenen een overeenkomst. Een omgevingsconvenant (of omgevingscontract) is vooral geschikt wanneer
verschillende georganiseerde groepen met de initiatiefnemer
over het project onderhandelen. In het convenant doen zij
toezeggingen en aanvaarden ook verplichtingen.

Daarnaast kunnen de afspraken worden verwerkt in de gebruikelijke publiekrechtelijke
instrumenten zoals aanbestedingen of inpassingsplannen.

Amsterdamse grachten
Er bestaat al jaren een
belangentegenstelling
tussen woonbootbewoners
en rondvaartboten in de
Amsterdamse grachten. Een
RAP-bijeenkomst waarin de
zorgen, emoties, klachten en
wensen werden erkend vormde
de eerste stap voor betere
afspraken met elkaar en de
gemeente.

		 de reikwijdte en
		 voorwaarden
		 in kaart brengen van alle
		 belanghebbenden (de
		 ‘projectcollectiviteit’)
3. Openbare
		 informatiebijeenkomst
4. Gespreks- en
		 onderhandelfase
5. Afsprakenfase
6. Vaststellen en publiceren 		
		 van afspraken

