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1 De opgave 
 
De N303 (km. 2,2 t/m 8.1) tussen  Voorthuizen en Putten is een provinciale weg met een groot 
lokaal belang. Het naastgelegen fietspad is onveilig, onderhoud aan de hoofdrijbaan is noodzakelijk 
en de weg voldoet niet aan de huidige verkeersveiligheidseisen. Het gaat met name om de breedte 
van het fietspad en de hoofdrijbaan, gevaarlijke obstakels door forse bomen die te dicht op de weg 
staan, de oversteekbaarheid van de weg voor langzaam verkeer, onveilige fietsoversteken en 
beperkt zicht voor (vracht)verkeer dat uit zijwegen en uitritten komt. Enerzijds speelt hier het 
uitvoeren van onderhoud en verbeteren van de verkeersveiligheid, anderzijds het behoud van de 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied. 1 
 
Met een klankbordgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven, 
landbouwers, recreatie, natuur en landschap, is in 2018 en 2019 een zorgvuldig participatieproces 
doorlopen waarbij verschillende oplossingsvarianten de revue zijn gepasseerd. De klankbordgroep 
stemde uiteindelijk unaniem voor de variant, die nu verder wordt uitgewerkt. Gedeputeerde Staten 
(GS) van Gelderland hebben vervolgens in februari 2019 hun goedkeuring gegeven voor de verdere 
uitwerking. 
 
In dit plan zetten we de communicatie en participatie uiteen voor het project ‘Verkenning N303 
Voorthuizen-Putten’. Een project, dat veel belangen raakt en complex is. Dit is een dynamisch plan, 
dat – wanneer dat nodig is – bijgeschaafd wordt. De meest actuele versie van dit plan is terug te 
vinden op www.gelderland.nl/n303. 
 
 
2 Uitwerking van de voorkeursvariant 
 
In de gebiedskaart, die is opgenomen in bijlage 1, staan algemene uitgangspunten voor de 
uitwerking. Kort samengevat zijn dit de 3 punten die we gaan aanpakken: 
1 Een beperkte uitbreiding van de ruimte van het weg 
2 Het verbreden van het fietspad 
3 Het afbouwen van het snelheidsregime van 80 naar 60 kilometer per uur. 
 
2.1 Wat willen we bereiken? 
 
We willen een mooier, veiliger en beter bereikbaar Gelderland maken. Dit willen we, samen met 
inwoners, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties bereiken. 2 
 
De voorkeursvariant werken we verder uit met de omgeving. We streven naar een breed gedragen 
proces waarin we inzichtelijk maken welke keuzes er uiteindelijk gemaakt worden. En naast het 
aanpakken van de weg en fietspad willen we, samen met de omgeving, werken aan een verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit. Dit leidt tot een aantrekkelijk recreatief netwerk, een aantrekkelijke 
leefomgeving voor de bewoners en verbetering van ecologie, landschap en cultuurhistorie in het 
gebied. Daarnaast willen we hiermee tegelijkertijd invulling geven aan het vergroten van de 
biodiversiteit en willen we natuurinclusief werken3 tot de norm maken. De opgave wordt integraal 
benaderd. Mobiliteit, cultuurhistorie en omgeving gaan hierbij hand in hand.  
 

 
 
2 Uit Coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland 2019-2023’ 
3 Het ambitiedocument Natuur 2018 geeft invulling aan de verandering naar een meer natuurinclusieve samenleving en de extra inzet 
die daarvoor nodig is. De komende jaren gaan we op basis van vier ambities aan veelzijdige natuur in Gelderland werken: Ambitie 1: 
Mensen dichter bij de natuur brengen Ambitie 2: Natuurinclusief werken is de norm Ambitie 3: Natuur en klimaat: logische partners 
Ambitie 4: Meer variatie in planten en dieren genereren (biodiversiteit) 

http://www.gelderland.nl/n303
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2.2 Wat gaat de omgeving hiervan merken? 
 
• Korte termijn (tot en met 2022) 

De omgeving weet dat we aan de slag gaan met de situatie op basis van het advies van de 
klankbordgroep uit de vorige fase en dat er ruimte is om te participeren in de plannen. De 
omgeving weet wat de ruimte is om te participeren. 

 
• Lange termijn  

Als het project is afgerond voldoen weg en fietspad aan de normen, wat ten goede komt aan de 
veiligheid.  Er wordt minder hard gereden op de rijbaan en fietsers kunnen elkaar goed 
passeren. Ook wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot. Het gebied wordt als 
aantrekkelijker ervaren, er is meer biodiversiteit.  

 
 
3 Context 
 
3.1 Ervaringen met/in de omgeving 
 
In 2018 is er een inloopavond georganiseerd met belanghebbenden. Tijdens deze inloopavond 
hebben vertegenwoordigers van belangenorganisaties en uit de omgeving aangegeven mee te willen 
denken over oplossingen. Hieruit is een klankbordgroep ontstaan die in 2018 en 2019 kritisch maar 
constructief gekeken heeft naar 3 mogelijke oplossingen. De klankbordgroep was unaniem in haar 
advies om de weg af te waarderen naar 60 km/u, de weg duurzaam in te richten en de aanleg van 
een vrijliggend fietspad.  
 
3.2 Kenmerken van de omgeving 
 
Geografisch: 
• Gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden (vanaf 900 is er nauwelijks 

ingegrepen in het landschap)  
• N303 doorkruist landgoed Gerven en het stroomgebied van de Veldbeek 
• Grasland langs gemeentelijke wegen. 
 
Specifieke (wetgevende) kaders waarmee we rekening moet houden: 
• Omgevingswet (inwerkingtreding staat gepland op 1 juli 2022). Omdat de uitvoering van het 

project na deze datum plaatsvindt, sorteren we nu al voor op de eisen die de Omgevingswet stelt 
aan ingrepen in de omgeving. Dit betekent dat we een verkenning starten waarbij iedereen 
oplossingen mag aandragen. Een andere eis vanuit de Omgevingswet is dat we een plan van 
aanpak voor de participatie publiceren. 

• De Gelderse Participatieaanpak4.  
• Gelderse Werkwijze Bomen langs provinciale wegen. Dit document is in het voorjaar van 2021 

bestuurlijk vastgesteld.  
• Natura 2000: Het effect van stikstof is en blijft actueel om de natuurdoelen op de Veluwe te 

blijven behalen. Dit blijft daarom een integraal onderdeel van onze opgave. 
• Stikstof: uit analyse blijkt dat het inpassen van een vrijliggend fietspad geen significant effect 

heeft op de aanwezige natuurwaarden rondom de N303. 
 

 
4 Goede participatie draagt bij aan een goede en transparante besluitvorming. Daarmee kunnen we ideeën uit de samenleving 
benutten, draagvlak verdienen of in ieder geval acceptatie van besluiten. Participatie kan ook bijdragen aan snelheid, efficiëntie en 
slagkracht bij provinciale opgaven. Instemming door GS op 23 maart 2021. 
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• m.e.r.-onderzoek (voortoets wijst uit dat er geen m.e.r. nodig is maar we volgen wel de criteria 
waaraan een m.e.r. moet voldoen). 

• De inpassing stemmen we zonodig af op het gemeentelijk beleid.  
 
Overige kenmerken: 
• Aantal motorvoertuigen over de N303 (meetpunt Beulekamperweg Putten): gemiddeld 11.000 

per etmaal 
• Aantal fietsers: gemiddeld 1.100 per etmaal 
• Kosten van het project: ongeveer 12 miljoen euro. 
 
 
4 Momenten 
 
4.1 De belangrijkste momenten binnen de opgave 
 
Februari 2019: instemming GS met uitwerking voorkeursvariant N303 
Kennisgeving voornemen en participatie 
Start participatieproces uitwerking voorkeursvariant en participatiemomenten 
DO (Definitief Ontwerp) vastgesteld 
Ontwerp-Projectbesluit in procedure 
Projectbesluit door GS 
1e schop in de grond 
Oplevering/openingshandeling. 
 
4.2 Externe mijlpalen om rekening mee te houden 
 
Inwerkingtreding Omgevingswet: naar verwachting 1-7-2022 
Mijlpalen van andere projecten in de omgeving, zoals ontwikkeling Groot Koestapel, Melkmeisje, 
voormalig Sligro-terrein, gebiedsontwikkeling Veenhuizerveld.  
 
4.3 Wat moet er in deze periodes gebeuren? 
 
Participatie en communicatie inrichten 
Informeren GS/PS 
Betrekken lokaal bestuur 
Kennisgeving projectbesluit en participatie 
Samenstellen nieuwe klankbordgroep (keuzes maken m.b.t. samenstelling) 
Informatiemoment(en) organiseren 
Keukentafelgesprekken organiseren. 
 
 
5 Doel omgevingsmanagement 
 
Omgevingsmanagement is een proces dat is gericht op samenwerking en waarin ruimte is om 
belangen in te brengen. Daarbij is de omgeving deelnemer in plaats van toeschouwer. Belangrijke 
aspecten bij omgevingsmanagement zijn transparantie en vertrouwen. Het resultaat van een goed 
omgevingsmanagementproces is van waarde voor alle partijen. Participatie is onderdeel van 
omgevingsmanagement en betekent letterlijk ‘actieve deelname’. 
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5.1 Wat willen we bereiken met het omgevingsmanagement? 
 
De (proces)stappen zijn bekend bij de belanghebbenden. Het is de belanghebbenden bekend waar 
zij inspraak in hebben en waarin ook niet. Alle wensen en eisen uit de omgeving, die kunnen 
worden vertaald in belangen, worden meegenomen in de Klant Eisen Specificatie (KES). Analyse 
van de klanteisen en -wensen zorgt ervoor dat bijtijds mogelijke problemen worden geïdentificeerd, 
zoals conflicterende of onrealistische eisen. Besluiten over het al dan niet honoreren van klanteisen 
en -wensen worden vastgelegd. We willen bereiken dat er wederzijds begrip is voor het proces en 
het ingrijpen in de omgeving. We willen het hele proces integraal en samen met de 
belanghebbenden doorlopen. Het doel is niet zozeer dat we iedereen tevreden kunnen stellen over 
de uiteindelijke oplossing, maar wel dat we terug kunnen kijken op een zorgvuldig doorlopen 
proces waarin iedereen zijn/haar belang heeft kunnen indienen en zich gehoord heeft gevoeld. 
 
Het participatie- en omgevingsproces streeft naar en/of draagt bij aan: 
• Een kwalitatief beter besluit 
• Een breed gedragen oplossing (draagvlak) 
• Goed geïnformeerde en betrokken belanghebbenden bij zowel proces als inhoud 
• Gebruik maken van de kennis in/over de omgeving bij de belanghebbenden, die we goed 

kunnen gebruiken in het proces. 
 
5.2 Rollen en verantwoordelijkheden in omgevingsmanagement 
 
Wij (provincie Gelderland) zorgen ervoor en zien erop toe dat het proces met de omgeving goed 
verloopt, volgens de eisen die de Omgevingswet (1 juli 2022) daaraan stelt. 
 
Dit participatieplan draagt bij aan bovengenoemde doelen. Voorwaarden hiervoor zijn dat we 
transparant zijn over: 
• De manier waarop we participatie organiseren 
• De mate van betrokkenheid van de belanghebbenden 
• Hoe de besluitvorming plaatsvindt 
• Rollen en verantwoordelijkheden van de samenwerkende partijen  
• Hoe de belangenafweging plaatsvindt  
• Hoe we met de ideeën en resultaten van het participatieproces omgaan.  
 
5.3 Uitgangspunten/randvoorwaarden voor de participatie 
 
1 We zijn betrouwbaar, open, voorspelbaar en transparant. 
2 We betrekken en geven stakeholders de ruimte om hun visie en belangen in te brengen, leggen 

ons oor te luister, communiceren op tijd, zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en koppelen 
terug wat we gedaan hebben. 

3 We benaderen de stakeholders respectvol, eerlijk en met aandacht voor de verschillende 
belangen.  

4 Richtinggevend zijn de Gelderse Participatieaanpak en de Gelderse Omgevingsvisie Gaaf 
Gelderland. 
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6 Issues 
 
Met issues bedoelen we de onderwerpen waar discussie over kan ontstaan in dit project. Een eerste 
inventarisatie leverde de volgende onderwerpen op: 
• Natuur/bomen. De ruimtelijke impact van het inpassen van een vrijliggend fietspad is immers 

groot. Het streven is om zoveel mogelijk bomen te behouden.  
• Grondverwerving. Waarbij we zoveel mogelijk proberen in goed overleg gronden te verwerven 

die nodig zijn voor het inpassen van de weg en het fietspad. 
• Concurrentie om de ruimte: het dwarsprofiel van de weg (weg, bermen en fietspad) is nu 

ontoereikend. Dus moeten we keuzes maken en moet inzichtelijk worden wanneer we iets wel 
doen en wanneer niet.  

 
Tijdens het participatieproces wordt de analyse van de issues verder uitgewerkt en gespecificeerd. 
 
We realiseren ons dat deze onderwerpen elkaar kunnen raken of met elkaar in botsing kunnen 
komen. Om tot een goede belangenafweging te komen nemen we alle input van de 
belanghebbenden mee in de Klant Eisen Specificatie (KES). 
 
 
7 Betrokkenen (stakeholders) 
 
Er zijn veel partijen die een direct of indirect belang hebben bij het project N303 Voorthuizen-
Putten. Een eerste analyse leverde de volgende partijen op: 
  
Overheden: 
Provincie Gelderland (GS, PS en ambtelijk), gemeentes Nijkerk en Putten (Colleges van B&W, 
raden en ambtelijk), Waterschap Vallei en Veluwe (DB, AB en ambtelijk) 
 
Belangenorganisaties: 
Klankbordgroep N303, Natuur en Milieu Gelderland, Bomenstichting, Fietsersbond, LTO 
(agrariërs), Cumela (loonwerkers). 
 
Landgoedeigenaren: 
Landgoed Gerven & Hell, Staatsbosbeheer (SBB). 
 
Nutsbedrijven: 
Alliander, Vitens, datakabelbeheerders. 
 
Overig: 
Aanwonenden, omwonenden, grondeigenaren, recreatiebedrijven, OV-bedrijven, 
sportverenigingen/-accommodaties, scholen, weggebruikers. 
 
In de tabellen in hoofdstuk 9.2 zijn de mate van betrokkenheid, de rollen en onderwerpen verder 
gespecificeerd. 
 
De verschillende issues, stakeholders met hun belangen en standpunten worden uitgewerkt in een 
issues- en stakeholderanalyse. Met de afzonderlijke (vertegenwoordigingen) van stakeholders 
worden nog (keukentafel)gesprekken gevoerd. De oogst van deze gesprekken geven we weer in de 
Klant Eisen Specificatie (KES).  
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8 Kansen 
 
8.1 Meerwaarde door breder dan de opgave te kijken 
 
Binnen de provinciale organisatie en daarbuiten inventariseren we projecten, initiatieven en 
ontwikkelingen die raakvlakken hebben met het project N303 Voorthuizen-Putten. Denk hierbij 
aan projecten op het gebied van natuurontwikkeling, landbouw, energie, enzovoort. Hierdoor 
weten we wat er in de omgeving speelt en willen we verbindingen leggen waardoor er een vliegwiel 
ontstaat. Daar waar mogelijk kunnen we in de communicatie-uitingen slim optrekken, verbanden 
leggen of de timing van de berichtgeving – waar mogelijk – afstemmen.  Dit moet dan wel passen 
binnen de scope van de projectopdracht. 
 
Van het traject en zijn omgeving is in 2019 een gebiedskaart (bijlage 1) gemaakt. In deze kaart zijn 
aandachtspunten voor landschap, cultuurhistorie en natuur opgenomen met indicatieve 
maatregelen om het gebied te versterken.  
 
8.2 Samen met stakeholders waarde toevoegen aan de opgave  
 
Binnen de grenzen van de opgave proberen we maatwerk te leveren voor zover dat mogelijk is. 
Bijvoorbeeld op het gebied van cultuurhistorie, (verkeers)veiligheid, grondaankoop of -ruil, maar 
ook daar waar het gaat om de plek van in- en uitritten. Door alle belangen goed tegen elkaar af te 
wegen willen we waarde toevoegen aan de opgave. In de KES komt dit tot uiting. 
 
 
9 Strategie  
 
Met onze aanpak willen we bereiken dat de omgeving het doorlopen proces als zorgvuldig heeft 
ervaren, waarin iedereen zijn/haar belang heeft kunnen indienen en zich gehoord heeft gevoeld. 
Hierbij streven we naar een zo breed mogelijk gedragen voorkeursalternatief en zoeken we 
afstemming met de klankbordgroep.  
 
Alle belangen nemen we mee in een KES, die onderdeel gaat uitmaken van de uiteindelijke 
oplossing.   
 
9.1 Strategie op hoofdlijnen 
 
We zijn tevreden over het participatieproces als zowel de provincie Gelderland als de participanten 
het participatieproces als goed ervaren. We geven vooraf duidelijk aan welke ruimte er is om te 
participeren en wanneer en wat we met de opbrengst gaan doen. Ook is er duidelijkheid over de 
besluitvorming.  
 
Om de participatie en communicatie te laten slagen formuleren we een kernboodschap en zetten we 
verschillende middelen in, bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, de webpagina’s van de N303 
Voorthuizen-Putten op gelderland.nl, (keukentafel)gesprekken, (digitale) nieuwsbrieven, animaties 
en de bestaande kanalen en middelen van de gemeentes Nijkerk en Putten. Per onderwerp of 
moment bepalen we welke stakeholders we op welke manier betrekken. Dit doen we door middel 
van de participatieladder. Met partijen, die een direct belang hebben, gaan we in gesprek over 
specifieke thema’s die voor hen belangrijk zijn.  
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(mee)beslissen: Stakeholders leveren input om besluiten te formuleren. Deze besluiten nemen 

we over als uitgangspunten voor het Definitief Ontwerp (DO). De gemeentes 
zijn als wegbeheerder medebeslisser in de vaststelling van het uiteindelijke 
voorkeursalternatief. Het hierop volgende Projectbesluit is een bevoegdheid 
van GS (Gedeputeerde Staten). 

Coproduceren:  Stakeholders beoordelen feiten, visies, doelen, oplossingen en keuzes. De 
resultaten nemen we mee in de besluitvorming 

Adviseren: Stakeholders denken mee over de oplossingen of aanpak. Ze dragen met hun 
mening, ervaring en deskundigheid bij aan de besluitvorming. De adviezen 
zijn richtinggevend, niet bindend 

Raadplegen: Stakeholders geven hun mening, bijvoorbeeld tijdens 
informatiebijeenkomsten. Dit wordt vastgelegd in de KES waarin we 
inzichtelijk maken hoe we omgaan met de verschillende belangen.  

Informeren: Elke stakeholder heeft toegang tot de informatie die hij/zij nodig heeft om een 
goed beeld te vormen over de plannen. Dit doen we door eerlijke en 
transparante communicatie, bijvoorbeeld door persberichten, bijeenkomsten, 
enz. 

 
 

Provincie Gelderland en gemeentes 
Nijkerk en Putten 
 

 
Klankbordgroep, nutsbedrijven, 
belangengroepen, landgoederen, directe 
aanwonenden, weggebruikers 
 Omwonenden, overige partijen 

Iedereen 

 
Waterschap Vallei & Veluwe 
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9.2 Belanghebbenden en hun betrokkenheid en rol in de participatie 
Beslissers 
Categorie Betrokkenen Rol in 

participatie 
Onderwerpen 

Overheden Provincie Gelderland (GS, PS, 
ambtelijk: thema’s uit 
omgevingsvisie Gaaf 
Gelderland: biodiversiteit, 
bereikbaarheid en woon- en 
leefomgeving 

(mee)beslissen, 
co-produceren, 
adviseren, 
raadplegen, 
informeren 
 

Diverse. In elk geval financiën, 
nemen projectbesluit, 
grondverwerving, besluitvorming 
en vergunningverlening 

Gemeente Nijkerk (mee)beslissen, 
co-produceren, 
adviseren, 
raadplegen, 
informeren 

Diverse. O.a. ruimtelijke 
inpassing, verkeersbesluit 
 

Gemeente Putten 

 
Beïnvloeders 
Categorie Betrokkenen Rol in participatie Onderwerpen 
Overheden Waterschap Vallei en 

Veluwe 
Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Vergunningverlening 

Belangenorganisaties Klankbordgroep (brede 
vertegenwoordiging van 
diverse 
stakeholders/belangen) 

Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Verkeersveiligheid, 
terugdringen verkeersoverlast, 
bomen 

Natuur en Milieu 
Gelderland 

Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Natuurbehoud 

Bomenstichting Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Behoud van bomen 

Fietsersbond Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Vlot en veilig fietsen 

Landgoedeigenaren Landgoed Gerven & Hell Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Grond, natuurbehoud 

Staatsbosbeheer  Adviseren, raadplegen, 
informeren 

Natuurbehoud 

Agrariërs LTO en individuele 
agrariërs 

Meedenken Grond, leefomgeving 
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Uitvoerders/leveranciers 
Categorie Betrokkenen Rol in 

participatie 
Onderwerpen 

Nutsbedrijven en 
netbeheerders 

 Adviseren en 
raadplegen 

Kabels en leidingen 

 
Gebruikers/afnemers 
Categorie Betrokkenen Rol in 

participatie 
Onderwerpen 

Aanwonenden Bewoners en 
bedrijven 

Raadplegen, 
informeren  

Natuurbehoud, veiligheid, 
bereikbaarheid, 
leefomgeving, duurzame 
N303, grond 

Grondeigenaren (dus niet per se 
bewoners) 

 Informeren Duurzame N303, grond  

OV-bedrijven Keolis Raadplegen  Dienstregeling, duurzame 
N303 

Sportverenigingen/sportaccommodaties  Informeren Veiligheid, bereikbaarheid 
Omwonenden 
 

 Informeren Verbetering 
leefomgeving/duurzame 
N303 
 

Onderwijsinstellingen  Informeren Veilige fietsroute 
Weggebruikers Bestemmings- 

en doorgaand 
verkeer 

Informeren Veiligheid en 
bereikbaarheid 

 
9.3 Prioriteiten en stappen 
 
Als eerste stap willen we de contacten hernieuwen met de stakeholders, met in het bijzonder de 
gemeentes Nijkerk en Putten en de klankbordgroep. De stappen zijn in de planning (zie bijlage 2) 
uitgewerkt. Daarnaast werken we – in de geest van de nieuwe Omgevingswet – toe naar een 
Projectbesluit en nemen we alle stappen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen die de 
Omgevingswet stelt aan de projectprocedure.  
 
De tweede stap is het publiceren van een ‘Kennisgeving Voornemen & Kennisgeving Participatie’ 
volgens de projectprocedure op grond van de Omgevingswet, die (naar verwachting) op 1 juli 2022 
in werking treedt.  
 
De volgende stappen zijn: alle input vanuit de stakeholders meenemen in de KES en scenario’s 
schetsen, samen met de benodigde onderzoeken op het gebied van archeologie, ecologie, bodem, 
enz. De effecten van die scenario’s trechteren we vervolgens in een Multi Criteria Analyse (MCA).  
Daarna kunnen we een voorkeursalternatief (vka) opstellen. Na vaststelling hiervan kunnen we de 
benodigde vergunningen aanvragen en het Ontwerp-Projectbesluit door GS laten vaststellen. In 
deze fase kunnen belanghebbenden eventueel een zienswijze indienen. Na vaststelling van het 
Projectbesluit is er de mogelijkheid om bezwaar/beroep in te dienen. Deze stappen zijn ook 
uitgelegd in bijlage 2. 
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9.4 Participatieruimte 
 
Uitgangspunt is het GS-besluit over de voorkeursvariant uit 2019. Er liggen 3 aspecten vast (weg 
aanpassen, snelheid omlaag naar 60 km. per uur en de verbreding van het vrijliggend fietspad). Op 
basis van deze aspecten proberen we tot maatwerk te komen. In deze fase van het proces zijn we 
nog aan het inventariseren en werken we toe naar een KES, waaruit de voorgestelde 
oplossingsrichting vloeit. De plek van de belanghebbende (zie hoofdstuk 7)  op de 
participatieladder bepaalt de uiteindelijke participatieruimte.  
 
9.5 Hoe zorgen we ervoor dat stakeholders goed voor hun belangen kunnen 

opkomen? 
 
• De nieuwe Omgevingswet stelt eisen aan het participatieproces. We publiceren daarom een 

‘Kennisgeving Participatie’ in de lokale en regionale (dag)bladen en op de websites van de 
provincie Gelderland, gemeentes Nijkerk en Putten.  

• Het participatieplan, met daarin o.a. de randvoorwaarden van participatie, wordt ook in/via 
bovengenoemde media gepubliceerd. 

• De wensen en eisen van de stakeholders leggen we vast in een KES. Hierdoor valt door de 
provincie altijd na te zoeken wat er is besproken met de betreffende stakeholder.  

• We streven ernaar samen te werken met een klankbordgroep die een goede afspiegeling is van 
de groep belanghebbenden waar we mee te maken hebben. Vóórdat we een collectief 
informatiemoment organiseren zoeken we contact met de klankbordgroep. 

• We streven ernaar om bijeenkomsten/werkvormen te organiseren waarbij een ieder gehoord 
wordt.  

• De start van het participatieproces markeren we door een bijeenkomst met de klankbordgroep 
uit de vorige fase. Hierin willen we toetsen of we nog met de juiste mensen aan tafel zitten en of 
we volgens hen op de goede weg bezig zijn. Voordat we een doorstart maken met de 
klankbordgroep inventariseren we of de bereidheid om hier zitting in te nemen er nog is. 

 
9.6 Participatie in coronatijd 
 
Op het moment van het schrijven van dit plan (juni 2021) hebben we te maken met COVID19-
maatregelen. Dit zorgt ervoor dat we participatie en communicatie anders organiseren dan 
iedereen gewend is. We houden ons tijdens het participatieproces aan de op dat moment geldende 
regels en adviezen van het RIVM. We beseffen ons dat niet iedereen even vaardig is met de digitale 
middelen. Uitgangspunt is dat we maatwerk willen leveren. Of dat nu via beeldbellen, telefoon of de 
keukentafel is.  
 
 
10 Organisatie 
 
De provincie Gelderland is initiatiefnemer (en wegbeheerder) en is daarmee verantwoordelijk voor 
het projectmanagement en het omgevingsproces. Met de gemeenten Nijkerk en Putten wordt 
intensief samengewerkt.  
 
Het Omgevingsteam, verkeersteam, team planologie & vergunningen en het ontwerpteam leveren 
vanuit hun eigen expertise bijdragen aan het kernteam. Dit team wordt aangevuld met specialisten 
op het gebied van ruimtelijke ordening en eventueel communicatie/participatie uit de gemeentes 
Nijkerk en Putten.  Daar waar nodig haken we andere experts aan bij het overleg. 
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Het projectteam zorgt er vervolgens voor dat GS goed geïnformeerd besluiten kunnen nemen. Ook 
zorgt het projectteam voor terugkoppeling van de voortgang en keuzes richting de gemeentelijke 
bestuurders, gemeenteraden en PS. Hierbij denken we aan een toelichting op het proces, voortgang 
en besluitvorming. Eventueel kan een escalatielijn ingezet worden in de vorm van een bestuurlijk 
overleg. 
 
10.1 Rollen en verantwoordelijkheden 
 
De provincie Gelderland is initiatiefnemer (en wegbeheerder) en is daarmee verantwoordelijk voor 
het omgevingsproces. Wij willen de verkeersveiligheid verbeteren en voeren onderhoud uit zodat 
de veiligheid gewaarborgd blijft. Dit is een wettelijke taak. Verder zijn wij bevoegd gezag in het 
kader van de natuurbeschermingsweg (stikstof, flora en fauna). Wij nodigen belanghebbenden/de 
omgeving uit met ons mee te denken over inpassing van de maatregelen. Afzender van de 
communicatie is de provincie. Woordvoering over dit project gaat via de verantwoordelijk 
gedeputeerde en haar woordvoerder.  
 
10.2 Borging omgevingsinformatie 
 
• We houden zorgvuldig bij met welke personen en organisaties we contact hebben gehad. We 

maken van alle gesprekken verslagen en brengen de eventuele ‘klanteisen’ in beeld. Zo ontstaat 
er per stakeholder een stakeholderdossier met alle gegevens van die betreffende stakeholder. Op 
deze manier zorgen we voor een navolgbaar omgevingsproces.  

• Alle relevante informatie over het project delen we via https://www.gelderland.nl/N303-
Voorthuizen-Putten.html. 

 
 
11 Communicatie 
 
De provincie neemt het voortouw in de wijze van communicatie. We stemmen de berichtgeving af 
met de gemeente Putten en de gemeente Nijkerk. Vanuit de provincie communiceren wij 
persoonlijk, eigentijds, begrijpelijk en betrouwbaar. Wij gebruiken teksten op B1 niveau. Onze 
communicatiemiddelen vervaardigen we volgens het Handboek Communicatie en onze huisstijl.  
 
11.1 Communicatiestrategie 
 
• We nemen mensen mee in het proces, hoe en aan de hand van welke beoordelingskaders de 

besluitvorming loopt, de planning en wat de meedenkruimte is. 
• We communiceren helder, op tijd, begrijpelijk en transparant. 
• We maken duidelijk dat we verder gaan met de voorkeursvariant waar GS mee ingestemd heeft.  
• We maken duidelijk wat de status van iets is wat we aan mensen voorleggen (schetsidee, 

schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp). 
• We blijven benadrukken dat we in een verkennende/onderzoekende fase zitten en geven 

procesinformatie over welke stappen nog genomen moeten worden voordat de uitvoering 
werkelijkheid wordt. 

• We stellen onze berichten zoveel mogelijk op vanuit het gedachtengoed van de ontvanger. 
• We hebben aandacht voor thema’s die spelen bij de omwonenden, zoals onveiligheid, 

doorstroming, perceelontsluiting, vormen van hinder en de aanwezigheid van bomen. 
• We leggen de problematiek van de weg en het fietspad uit en de keuzes die daarin gemaakt 

moeten worden. Hiermee willen we mensen inzicht geven en begrip creëren.  

https://www.gelderland.nl/N303-Voorthuizen-Putten.html
https://www.gelderland.nl/N303-Voorthuizen-Putten.html
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• We schetsen de problematiek vanuit het gezichtspunt van alle weggebruikers (automobilisten, 
fietsers, bestuurders van landbouwvoertuigen, leveranciers, busreizigers) en aanwonenden. 

• We benadrukken dat we een gezamenlijk probleem hebben. Vanuit die gezamenlijkheid komen 
we tot resultaat en inzicht in tegengestelde belangen. 

• Daar waar mogelijk leggen we in onze communicatie-uitingen verbanden met andere 
provinciale projecten in de omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling, 
landbouw, energie, enzovoort. We willen daarmee voorkomen dat belanghebbenden in 
eenzelfde periode vanuit verschillende provinciale projecten benaderd worden.  

• We voeren persoonlijke gesprekken met aanwonenden. Daarin luisteren we en vragen we door. 
We zoeken voor- en tegenstanders op. 

• We communiceren vanuit de provincie Gelderland, we nemen het voortouw naar de gemeenten, 
onze berichtgeving brengen zij ook actief naar buiten. 

• De kernboodschap van het project komt in alle externe communicatie uitingen terug.  
 
11.2 Kernboodschap 
 
De algemene kernboodschap voor het project N303 Voorthuizen-Putten luidt: 
“ We willen de Voorthuizerstraat (N303) tussen Voorthuizen en Putten veiliger maken voor 
weggebruikers en aanwonenden. Ook voor fietsers op het naastgelegen fietspad. Dat is nodig omdat 
de rijbaan en het fietspad niet aan de huidige verkeersveiligheidseisen voldoen.  
Samen met de omgeving en andere belangstellenden kijken we hoe we de veiligheid voor 
weggebruikers en aanwonenden, doorstroming van verkeer en de leefbaarheid van de omgeving zo 
goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. Daarbij houden we rekening met bestaande 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden.” 
 
In sommige gevallen is het nodig om de verkeersonveiligheid toe te lichten. Dan gebruiken we de 
volgende kernboodschap:  
“We willen de Voorthuizerstraat (N303) tussen Voorthuizen en Putten veiliger maken voor 
weggebruikers en aanwonenden. Ook voor fietsers op het naastgelegen fietspad. Dat is nodig omdat 
de rijbaan en het fietspad niet aan de verkeersveiligheidseisen voldoen. Dat komt onder andere 
door de beperkte breedte van het fietspad en de hoofdrijbaan. Daarnaast staan er forse bomen te 
dicht op de weg. De oversteekbaarheid van de weg voor langzaam verkeer is een probleem, evenals 
de onveilige fietsoversteken en beperkt zicht voor (vracht)verkeer dat uit zijwegen en uitritten 
komt.  
Samen met de omgeving en andere belangstellenden kijken we hoe we de veiligheid voor 
weggebruikers en aanwonenden, doorstroming van verkeer en de leefbaarheid van de omgeving zo 
goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. Daarbij houden we rekening met bestaande 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden.” 
 
11.3 Communicatiedoelstellingen 
 
De voorkeursvariant werken we verder uit met de omgeving. Met communicatie staan we voor de 
opgave om belangstellenden en belanghebbenden mee te nemen, (opnieuw) aan te haken, inzicht te 
geven in het proces om te komen tot besluitvorming van GS voor de voorkeursvariant. Daarmee 
komen we tot de volgende communicatie doelstellingen: 
 
• De omgeving weet dat we onderzoeken hoe we de N303 verkeersveiliger kunnen maken met 

behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied (kennis) 
• De omgeving weet wat de ruimte is om hierover mee te denken en/ of te adviseren en op welke 

momenten dat kan (kennis) 
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• De omgeving weet wat de gevolgen zijn van de voorkeursvariant (kennis) 
• De omgeving voelt zich serieus genomen en betrokken (houding) 
• De omgeving krijgt ruimte om haar zorgen en aandachtspunten te uiten over de 

voorkeursvariant (houding) 
• De omgeving doet mee aan vormen van participatie om te komen tot een veilige inrichting van 

de rijbaan en het fietspad (gedrag). 
 
11.4 Communicatiemiddelen 
 
We zetten verschillende communicatiemiddelen in om de betrokkenen (zie hoofdstuk 7 
stakeholders) te bereiken. Voor dit project zetten we de volgende middelen in:   
 
Website 
De webpagina N303: Voorthuizen - Putten (gelderland.nl) is de basisplek voor communicatie. Dit is 
de plek waarop alle procesinformatie, mijlpalen en belangrijke documenten te zien zijn. Ook vragen 
we de samenwerkende gemeenten om op hun website een link naar onze pagina op te nemen, zodat 
we van daaruit ook vindbaar zijn.  
 
Nieuwsbrief 
Periodieke (digitale) nieuwsbrief. Hiermee houden we belangstellenden actief op de hoogte van 
specifieke ontwikkelingen en de voortgang van het project. Aanmelden voor de nieuwsbrief 
verloopt via de website.  
 
Persoonlijk contact 
Zeker bij gevoelige onderwerpen of cruciale partijen is persoonlijk contact heel belangrijk. Dit krijgt 
onder andere vorm in allerlei overlegvormen, maar ook in één-op-één gesprekken. We willen weten 
en horen wat er leeft en speelt bij aanwonenden of bedrijven langs de N303. Persoonlijk even 
langsgaan bij een bewoner of ondernemer kan voor meer wederzijds begrip zorgen. 
 
Brieven 
Om afspraken met specifieke personen/organisaties vast te leggen. Of om heel gericht mensen uit 
te nodigen of te informeren. Bijvoorbeeld huis-aan-huis in een bepaald gebied. 
 
Bijeenkomsten 
Afhankelijk van (de fase van) een project kunnen we kiezen voor bijvoorbeeld informatie- en 
participatiebijeenkomsten. Speciale aandacht hierbij is er voor de belangenvertegenwoordigers, 
zowel op het niveau van de stuurgroep als op projectniveau. Bijeenkomsten kunnen we zowel fysiek 
als digitaal organiseren, afhankelijk van de geldende COVID-maatregelen.  
 
Lokale krant 
Om een breder publiek te bereiken vragen we beide gemeentes om via hun gemeentepagina 
aandacht te vragen voor het project.  
 
Advertenties 
We plaatsen advertenties in de lokale/regionale krant om aankondigingen en bekendmaking te 
doen en ook om mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst of participatiemomenten. 
 

https://www.gelderland.nl/N303-Voorthuizen-Putten.html
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Persberichten/persbijeenkomst 
Door de lokale en regionale media tijdig en zo volledig mogelijk te informeren, dragen we bij aan 
een goede berichtgeving over het project in de diverse kranten, radio, websites, enzovoort. De 
woordvoerder Mobiliteit onderhoudt de perscontacten en stuur persberichten uit.  
 
Sociale media 
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. In onze 
berichtgeving taggen we de gemeenten zodat zij eenvoudig de berichtgeving kunnen verspreiden 
onder hun volgers.  
 
Communiceren met beelden 
Communiceren met beelden, stilstaand en bewegend, werkt vaak beter dan teksten. Zeker in dit 
project, waarin over een traject van 8 kilometer keuzes in de rijbaan, fietspad en berm moeten 
worden gemaakt. 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: 
• 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. 

• 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. 

• Animatiefilmpje: hiermee kunnen we meer de diepte in gaan en de aard van de problematiek 
laten zien. 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. 

 
11.5 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.  
 
11.6 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 
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• 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. 
 
11.7 Rol communicatie adviseur 
 
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. 
 
 
12 Uitvoering van participatie en communicatie 
 
In onderstaande tabel beschrijven we hoe we participatie en communicatie gaan uitvoeren, 
gekoppeld aan mijlpalen en weggezet in de tijd. Deze tabel krijgt regelmatig een actualisatie. 
 

Fasering Activiteit/mijlpaal Inhoud 
1 Proces-update Contact met gemeentes 

Putten en Nijkerk 
• Korte update project/proces 
• Commentaar leveren op participatie-

/communicatieplan 
• Vraag om zitting te nemen in 

Projectteam en specialistische teams 
Benaderen oude 
klankbordgroep (mail) 

• Korte update status project/process 
• Vraag om opnieuw zitting te nemen in 

de klankbordgroep 
• Check op de samenstelling 

Werving nieuwe leden 
klankbordgroep 

• Zie hierboven (oude klankbordgroep) 

Beeldmateriaal/visualisaties 
maken 

• Wat is er aan de hand en wat willen we 
verbeteren 

• U kunt meepraten: denk mee, doe mee 
Bijeenkomst klankbordgroep • Rol en bevoegdheden kbg bespreken 

• Project-/ en processtappen toelichten 
• Participatieproces toelichten en toetsen 

Communicatie- 
/Participatieplan in concept 
klaar 

• Interne afstemming provincie 
Gelderland 

• Afstemming gemeentes Nijkerk en 
Putten 

• Afstemming met klankbordgroep 
Instemming GS met 
participatie-aanpak 

• P-beraad 
• GS-vergadering 
• Informerende Statenbrief naar PS 
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Fasering Activiteit/mijlpaal Inhoud 
Voornemen & Kennisgeving 
Participatie publiceren  

• Korte update project/proces 
• Doorkijkje naar toekomst 
• Mogelijkheden om te participeren 

Inloopbijeenkomst • Terugblik 
• Update  
• Toekomst 
• Mogelijkheden om te participeren 

2 Inventarisatie Contact met 
belanghebbenden 
(keukentafelgesprekken) 

• Inzicht krijgen in de 
issues/belangen/wensen/eisen (KES) 

• Formuleren dilemma’s 
• Issues en belangen toetsen 

Bijeenkomst Klankbordgroep • Toetsen dilemma’s, issues en belangen 
3 Scenariovorming Bijeenkomst Klankbordgroep • Uitwerking van de scenario’s met 

omgeving op aspecten als technische 
haalbaarheid, draagvlak e.d.  

4 Effecten Bijeenkomst Klankbordgroep • Effecten van de scenario’s bespreken, 
samen met Multi Criteria Analyse 
(MCA) om te komen tot trechtering 
naar een voorkeursalternatief (vka) 

5 Opstellen 
voorkeursalternatief 

Bijeenkomst Klankbordgroep   

6 Besluitvorming Inloopbijeenkomst • Presentatie vka 
• Wat hebben we met de inbreng van de 

belanghebbenden gedaan 
• Uitleg procedure bezwaar en beroep 
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Bijlage 1: gebiedskaart 
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Bijlage 2: schema participatie 

 
 


	1 De opgave
	2 Uitwerking van de voorkeursvariant
	2.1 Wat willen we bereiken?
	2.2 Wat gaat de omgeving hiervan merken?

	3 Context
	3.1 Ervaringen met/in de omgeving
	3.2 Kenmerken van de omgeving
	Geografisch:
	Specifieke (wetgevende) kaders waarmee we rekening moet houden:
	Overige kenmerken:


	4 Momenten
	4.1 De belangrijkste momenten binnen de opgave
	4.2 Externe mijlpalen om rekening mee te houden
	4.3 Wat moet er in deze periodes gebeuren?

	5 Doel omgevingsmanagement
	5.1 Wat willen we bereiken met het omgevingsmanagement?
	5.2 Rollen en verantwoordelijkheden in omgevingsmanagement
	5.3 Uitgangspunten/randvoorwaarden voor de participatie

	6 Issues
	7 Betrokkenen (stakeholders)
	Overheden:
	Belangenorganisaties:
	Landgoedeigenaren:
	Nutsbedrijven:
	Overig:

	8 Kansen
	8.1 Meerwaarde door breder dan de opgave te kijken
	8.2 Samen met stakeholders waarde toevoegen aan de opgave

	9 Strategie
	9.1 Strategie op hoofdlijnen
	9.2 Belanghebbenden en hun betrokkenheid en rol in de participatie
	9.3 Prioriteiten en stappen
	9.4 Participatieruimte
	9.5 Hoe zorgen we ervoor dat stakeholders goed voor hun belangen kunnen opkomen?
	9.6 Participatie in coronatijd

	10 Organisatie
	10.1 Rollen en verantwoordelijkheden
	10.2 Borging omgevingsinformatie

	11 Communicatie
	11.1 Communicatiestrategie
	11.2 Kernboodschap
	11.3 Communicatiedoelstellingen
	11.4 Communicatiemiddelen
	Website
	Nieuwsbrief
	Persoonlijk contact
	Brieven
	Bijeenkomsten
	Lokale krant
	Advertenties
	Persberichten/persbijeenkomst
	Sociale media
	Communiceren met beelden

	11.5 Communicatiekalender
	11.6 Meten
	11.7 Rol communicatie adviseur

	12 Uitvoering van participatie en communicatie
	Bijlage 1: gebiedskaart
	Bijlage 2: schema participatie




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		N303 Diana Protsman.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




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


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 27

		Mislukt: 2




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		Goedgekeurd na handmatige controle		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		Goedgekeurd na handmatige controle		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		Mislukt		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		Mislukt		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
