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Wat is de quickscan?

Nadat je hebt bepaald of je initiatief sociaal of ruimtelijk is, volgen een viertal vragen.

1. Op elke vraag geef je een zo realistisch mogelijk antwoord

2. Elk gegeven antwoord staat gelijk aan een bepaald aantal punten

3. Aan het einde tel je het aantal punten op, en bereken je het gemiddelde. Zo kom je 
tot een score, die een indicatie is van het participatieniveau dat passend is.

Hoe gebruik je de quickscan?

De quickscan helpt je om te bepalen welk niveau van participatie gepast is gezien de aard 
van je initiatief. Je kunt de quickscan dus gebruiken als een hulpmiddel.

Let wel: de score die uit de quickscan komt geeft een indicatie van hoeveel participatie 
passend is. Dit is slechts een indicatie. In sommige gevallen kan het zijn dat het 
hulpmiddel niet helemaal nauwkeurig is. Het blijft dus belangrijk dat je zelf logisch 
nadenkt over wat je moet doen om de omgeving op een goede manier bij je plan te 
betrekken.



0. Wat voor type initiatief heeft u?

❑ Ruimtelijk: uw initiatief heeft betrekking op de fysieke leefomgeving (gebouwen, 
stenen, wegen, natuur of het is een evenement)

❑ Sociaal: uw initiatief is gericht op mensen of activiteiten



Categorie 1:

- bouwen in de voor- en zijtuin bij woningen of;

- afhankelijke woonruimte zonder sociaal medische indicatie of;

- tijdelijke woonunit of;

- B&B, plattelandskamer, plattelandsappartement of;

- digitale verkoop via internet of;

- aan huis gebonden beroep > 50 m² of;

- aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf > 50 m² of;

- kappen van een boom of;

- verwijderen karakteristieke beplanting;

- aanleggen inrit of;

- aanleggen dakterras of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.

Categorie 2:

- 1 of 2 woningen of;

- bedrijven in de milieucategorieën 1 of 2 of daarmee vergelijkbaar of;

- meer dan 150 m² aan bijgebouw, aanbouw, uitbreiding of;

- functiewijzigingen < 200 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, bedrijvigheid, 

tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en ontspanning, 

evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;

- huisvesting internationale werknemers in woningen of;

- huisvesting stagiaires op agrarische bedrijfskavels.   

1. In welke categorie past uw initiatief? (Ruimte)
❑ Categorie 1 (1p)

❑ Categorie 2 (2p)

❑ Categorie 3 (3p)

❑ Categorie 4 (4p)

❑ Categorie 5 (5p)



Categorie 3:

- tussen de 2 en 10 woningen of;

- uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen tussen de 200 m² en 1000 m² of;

- bedrijven tussen de milieucategorieën 3 en 4 of daarmee vergelijkbaar of;

- functiewijzigingen tussen de 200 m² en 1000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte 

dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, 

cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;

- huisvesting internationale werknemers op agrarische bedrijfskavels of bedrijventerreinen of;

- herstructurering binnen de bebouwde kom of;

- gebruiksveranderingen tussen de 1 ha en 5 ha naar bos, natuur of daarmee vergelijkbaar.        

Categorie 4:

- tussen de 10 en 50 woningen of;

- uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen tussen de 1000 m² en 3000 m² of;

- bedrijven tussen de milieucategorieën 4 en 5 of daarmee vergelijkbaar of;

- functiewijzigingen tussen de 1000 m² en 3000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte 

dienstverlening, bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, 

cultuur en ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;

- voorzieningen voor grootschalige opwek van energie zoals zonnevelden of daarmee vergelijkbare 

voorzieningen, overeenkomstig de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 of;

- voorzieningen voor duurzame energie zoals een warmtenet of daarmee vergelijkbare voorzieningen of;

herstructurering buiten de bebouwde kom of;

- gebruiksveranderingen tussen de 5 ha en 10 ha naar bos, natuur of daarmee vergelijkbaar.
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Categorie 5:
- meer dan 50 woningen of;
- uitbreidingen of andere gebouwen dan woningen > 3000 m² of;
- bedrijven in de milieucategorie 5 of hoger of daarmee vergelijkbaar of;
- functiewijzigingen > 3000 m²: detailhandel, horeca, kantoor, publieksgerichte dienstverlening, 
bedrijvigheid, tijdelijke (be)woning, kamerbewoning, recreatief, sport, maatschappelijk, cultuur en 
ontspanning, evenementen of ander gebruik van gronden en/of bouwwerken of;
- voorzieningen voor grootschalige opwek van energie zoals zonnevelden of daarmee vergelijkbare 
voorzieningen, die afwijken van de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 of;
- gebruiksveranderingen > 10 ha naar bos, natuur of daarmee vergelijkbaar.
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1. In welke categorie past uw 
initiatief? (Sociaal)
❑ Ontmoeten en ontplooien  (buurtsoepje, buurt bbq) culturele activiteiten 

en sport (verenigingsleven) (1p)

❑ Ontwikkelen: opleiden, trainen, weerbaarheid, onderwijs, 

zelfredzaamheid (2p)

❑ Ondersteunen: welzijn, maatschappelijk werk, huishoudelijke hulp, 

schoolhulp (3p)

❑ Vrij toegankelijke zorg: nulde lijns, fysio, huisarts, cjg, medisch (4p)

❑ Geindiceerde zorg: dagbesteding, ambulante hulpverlening, 2e lijns (5p)



2. Heeft het initiatief een positieve 
invloed op de samenleving?
Ga na of het initiatief bijdraagt aan het algemeen belang, en aan de ambities van Weert. Kies daarbij uit de volgende vijf opties:

Niet of nauwelijks: Vrijwel niemand anders dan de initiatiefnemer heeft profijt. Straatniveau

Voorbeeld: een zaak aan huis of de bouw voor mantelzorg.

Weinig: Het initiatief levert een bescheiden bijdrage aan één of enkele lokale opgaven op wijk- of buurtniveau.

Voorbeeld: kleinschalige woningbouw (minder dan 25 woningen) en een buurtsuper.

Gemiddeld: Het initiatief draagt bij aan één of enkele opgaven of ambities op stadsdeel- of dorpsniveau.

Voorbeeld: een nieuwe school, cultureel centrum / buurthuis of kleinschalige woningbouw (25 tot 100 woningen).

Veel: Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving. Het draagt bij aan meerdere opgaves of ambities in de gemeente. 

Stedelijk/regionaal niveau.

Voorbeeld: grootschalige woningbouw (meer dan 100 woningen), bedrijventerrein, grote sport- of culturele voorzieningen.

Zeer veel: Het initiatief draagt breed bij aan de samenleving en het algemeen belang. Het werkt door op landelijk, provinciaal of 

regionaal niveau.

Voorbeeld: de klimaatopgave.

❑ Niet of nauwelijks (1p)

❑ Weinig (2p)

❑ Gemiddeld (3p)

❑ Veel (4p)

❑ Zeer veel (5p)



3. In hoeverre verwacht je aandacht voor het 
initiatief in de politiek en/of (sociale) media?

❑ Niet of nauwelijks (1p)

❑ Weinig (2p)

❑ Gemiddeld (3p)

❑ Veel (4p)

❑ Zeer veel (5p)



❑ Niet of nauwelijks (1p)

❑ Weinig (2p)

❑ Gemiddeld (3p)

❑ Veel (4p)

❑ Zeer veel (5p)

Mogelijke hinder die je zou kunnen veroorzaken:
• Overlast (geluid, geur, trilling, gezondheid)
• Vermindering van uitzicht (uitstraling, schaduw)
• Praktische hinder (toegang, parkeren)
• Financieel/economisch (omzetverlies door concurrentie, waardedaling eigen woning)

Houdt bij het beantwoorden van de vraag ook rekening met de mate van de hinder:
• Hoe lang duurt de hinder?
• Hoeveel mensen ervaren hinder?

4. Geeft het initiatief hinder voor een 
ander, tijdens of na de realisatie?



Bereken de score

1. Kijk naar de antwoorden die je hebt gegeven

2. Tel alle scores bij elkaar op

3. Deel het totaal door 4

4. Je participatiescore is bekend!



Participatieniveaus

Niveau 0: geen participatie

Score 0 t/m 1,25 = geen impact op de omgeving

→meeweten

Niveau 1: lichte participatie

Score 1,25 t/m 2,5  = weinig impact op de omgeving

→meedenken

Niveau 2: middelzware participatie

2,5 t/m 3,75 = redelijke impact op de omgeving

→meewerken

Niveau 3: zware participatie

3,75 t/m 5 = veel impact op de omgeving

→meebeslissen


