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Inleiding 
 
In de notitie Quick Wins van de commissie Balemans staat onder meer dat wij u bij nieuw beleid en 
projecten met een behoorlijke omvang een startnotitie aan zouden moeten bieden. Wij zijn van mening 
dat de visie op participatie kan uitgroeien tot beleid met een behoorlijke impact op het provinciaal 
bestuur  
 
Het doel dat wij willen bereiken met een visie op participatie is tweeledig. Enerzijds willen we het 
instrument participatie op een meer gestructureerde manier inzetten in de beleidsvorming. Anderzijds 
willen we vanuit het oogpunt van democratie en legitimiteit meer ruimte bieden aan initiatieven uit de 
samenleving die wij kunnen ondersteunen. 
 
De definitie van participatie die wij hanteren is de volgende:  
Op structurele wijze betrekken van (initiatieven van) derden in voorbereiding, besluitvorming, 
uitvoering en/of evaluatie van beleid 

Het gaat hierbij niet alleen over burgerparticipatie, maar ook over participatie van andere 
belanghebbenden, zoals maatschappelijke instanties, bedrijven en medeoverheden.  
 
De opbouw van de startnotitie is als volgt. Hieronder is kort een aantal ontwikkelingen geschetst in de 
verhouding tussen bestuur en maatschappij, gevolgd door achtergronden en ontwikkelingen van het 
instrument participatie. In hoofdstuk 3 staat wat wij nu al aan participatie doen en hoe wij de visie 
voor ons zien. Tot slot is er aandacht voor het proces om tot de visie te komen. 
 

1. Ontwikkelingen 
 

1.1 Algemeen 
De verhouding tussen het bestuur en de samenleving is aan verandering onderhevig. Dit is een 
landelijke trend en onder meer gesignaleerd door de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)1. Voor de provincie Utrecht komt dit 
bijvoorbeeld naar voren in een lage opkomst bij de statenverkiezingen en een rode kaart in de Staat 
van Utrecht 2008 voor de indicator ‘Vertrouwen in de politiek’. 
De belangrijkste verandering die de Rob en de WRR onderscheiden is een toenemend –wederzijds- 
wantrouwen tussen politici (niet de politiek als institutie) en burgers. Hierdoor worden politieke 
besluiten die genomen worden niet zonder meer geaccepteerd. Voornaamste oorzaak hiervan is 
volgens Rob de horizontalisering van de samenleving, die wringt met een verticaal georganiseerd 
bestuur. 
 
Een effectieve democratie kan niet bestaan zonder de betrokkenheid van (al dan niet georganiseerde) 
burgers, de belangrijkste stakeholders van overheidsbeleid. In een moderne democratie is het een 
natuurlijk gegeven dat de stem van de burger gehoord wordt en mee wordt genomen in besluitvorming 
én –voorbereiding. Dit geldt voor het nationale en lokale niveau, maar ook voor het provinciale 
niveau. 
 
In de Code goed openbaar bestuur, in 2009 ontwikkeld door BZK, zijn zeven beginselen opgenomen 
waaraan het openbaar bestuur zou moeten voldoen. De tweede van deze beginselen2 is participatie: 
‘het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet’.  
 

1 Rob (2010), Vertrouwen op democratie; WRR (2011), Vertrouwen in de burger 
2 De andere zijn: Openheid en integriteit, Behoorlijke contacten met burgers, Doelgerichtheid en doelmatigheid, 
Legitimiteit, Lerend en zelfreinigend vermogen, Verantwoording 
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1.2 Participatie 
Er zijn drie generaties participatie, die naast elkaar bestaan3. In de jaren ’70 van vorige eeuw werd de 
eerste generatie geïntroduceerd, namelijk inspraak aan het einde van een beleidsproces, vaak via 
raden. Deze vorm was en is in de wet verankerd. De tweede generatie kwam op in de jaren negentig, 
waarbij overheden participanten gingen betrekken bij de beleidsontwikkeling. Het laatste decennium is 
een derde generatie opgekomen. Hierin is het niet langer de overheid die bepaalt op welk onderwerp 
participanten mee mogen doen, maar het zijn burgers, belangenorganisaties, instellingen en/of 
bedrijven die gezamenlijk een thema oppakken. Overheden kunnen hierin een rol gaan spelen, maar 
dat hoeft niet. Een project op provinciaal niveau dat hierop inspeelt is ‘Jij & Overijssel.’4

Het is belangrijk te constateren dat deze ontwikkelingen onontkoombaar plaatsvinden, of de provincie 
Utrecht dat wil of niet. 
 
Het gaat in onze visie overigens nadrukkelijk níet alleen over burgerparticipatie, maar ook over 
participatie van andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke instanties, bedrijven en 
medeoverheden.  
 
Vormen van participatie 
Participatie kan ingezet worden in alle beleidsfasen: agenderend, beleidsvoorbereidend, 
besluitvormend, uitvoerend of puur ter informatie. Als duidelijk is welke doelen bereikt moeten 
worden met participatie en is voldaan aan de randvoorwaarden kiezen we welke vorm van participatie 
geschikt is. Aan de hand van de participatieladder van Pröpper5 benoemen we de volgende vormen.  
 
Vorm van participatie Rol externe partijen Rol provincie Wisselwerking 
Informerend  Toeschouwer, 

ontvanger van 
informatie; er kan wel 
gereageerd worden  

De provincie informeert 
belanghebbenden over 
ontwikkeld beleid 

Uit de reactie van 
derden (bv op een 
weblog) kan een 
uitwisseling van visies 
en argumenten ontstaan  

Consultatief (1e

generatie) 
Adviseur over 
voorgesteld beleid 

De provincie ontwikkelt 
beleid, waarna 
belanghebbenden 
hierover hun mening 
geven (inspraak) 

Uitwisselen van visies 
en argumenten 

Participatief (2e

generatie) 
Adviseur over 
voorgenomen beleid 

De provincie vraagt 
belanghebbenden om 
hun mening alvorens 
beleid te gaan 
ontwikkelen 

Uitwisselen van 
alternatieve concepties, 
probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen 

Delegerend (2e

generatie) 
Medebeslissend binnen 
de door het bestuur 
gestelde kaders 

De provincie stelt de 
kaders vast, waarna ze 
daarbinnen samen met 
belanghebbenden tot 
een uitkomst komt 

Besluit waarin alle 
partijen worden 
gehonoreerd 

Samenwerkend (2e

generatie) 
Samenwerkingspartner 
met een beslissende rol 
in de 
beleidsontwikkeling 

De provincie is niet 
(alleen) 
eindverantwoordelijk, 
maar één van de 
partners bij de 
beleidsontwikkeling 

Binding aan 
gemeenschappelijke 
besluiten en afspraken 

3 InAxis (2007), Help! Een burgerinitiatief 
4 www.jijenoverijssel.nl is onderdeel van de publiekscampagne van Overijssel. Inwoners kunnen hier onder meer 
hun ‘droom’ voor de provincie achterlaten. Een team van experts bekijkt een aantal geselecteerde dromen samen 
met de indieners op haalbaarheid en geeft adviezen die kunnen helpen om dromen gerealiseerd te krijgen. 
5 Pröpper (2009), De aanpak van interactief beleid. Elke situatie is anders; InAxis (2007), Help! Een 
burgerinitiatief; Provincie Zuid-Holland (2010), Visie interactief werken 
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Faciliterend (3e

generatie) 
Initiatiefnemer De provincie 

ondersteunt initiatieven 
waarbij het geen groot 
belang heeft maar die 
wel in het beleid passen 

Ondersteuning die 
wordt aanvaard 

Afhankelijk van de ambities voor de toepassing van participatie in een bepaald beleidsproces en de 
fase waarin voorgenomen beleid zich bevindt kiezen we voor één van de vormen. Daarnaast horen bij 
de verschillende vormen ook verschillende instrumenten van participatie, variërend van enquêtes tot 
conferenties tot een vast burgerpanel. Ook de instrumenten die gebruikmaken van social media, zoals 
aan u gepresenteerd op 25 juni jl., kunnen ingezet worden. In de visie gaan we hier nader op in.  
 
Gewenste effecten van participatie 
Argumenten van overheden om participatie toe te passen in beleidsvorming zijn grofweg onder te 
verdelen in twee categorieën, instrumenteel en democratisch.  
 
Instrumentele argumenten voor participatie zijn: 
• Inhoudelijke verrijking van beleid. 

Belanghebbenden hebben vaak andere kennis in huis dan de provincie, bijvoorbeeld over de 
directe leefomgeving. Participatie kan leiden tot nieuwe inzichten of een bijstelling van inzichten. 
Door samen te werken aan de ontwikkeling of uitvoering van plannen kan zo beter aangesloten 
worden bij de specifieke wensen van gebruikers. 

• Realiseren en/of vergroten van draagvlak 
Betrokkenheid van belanghebbenden bij de ontwikkeling of uitvoering van een plan leidt ertoe dat 
zij zich gehoord voelen. Daarnaast zullen zij door hun betrokkenheid ook eerder inzien welke van 
hun ideeën, verwachtingen en eisen realistisch zijn en voor wat voor afwegingen de provincie 
staat. Hierdoor neemt de legitimiteit van besluiten toe en ontstaat tijdwinst doordat het aantal 
bezwaren achteraf afneemt. 

• Imagoverbetering.  
Participatie leidt tot een samenwerkingsproces. Los van de resultaten van het proces is het goed 
dat de provincie in beeld is als partner en transparant handelt. Hierdoor zal het externe vertrouwen 
in ons toenemen.  
Intern sluit het opstarten van participatietrajecten aan bij Anders Werken en kan het bijdragen aan 
cultuurverandering.  

 
Democratische argumenten voor participatie zijn: 
• Betrekken van groepen buiten het ‘reguliere’ circuit.  

Moderne instrumenten maken het makkelijker dan vroeger om belanghebbenden te bereiken 
buiten het ‘professionele inspraakcircuit.’ Hierdoor wordt het makkelijker een groep 
belanghebbenden te betrekken die representatief is. Als een participatietraject wordt gestart met 
als voornaamste reden de inhoudelijke verrijking van beleid, dan is representativiteit van de 
deelnemers overigens niet noodzakelijk. 

• Vaker dan eens in de vier jaar horen wat mensen vinden en willen; democratie functioneert niet 
goed als mensen niet op verschillende niveaus meedoen. 
Dit past in de argumentatie van de Rob over de horizontalisering van de samenleving. De Rob stelt 
dat de representatieve democratie allang een publieksdemocratie is geworden, waarbij door de 
politiek voortdurend gereageerd wordt op de waan van de dag. Participatie is een goed middel om 
dit gestructureerd te organiseren, tot grotere tevredenheid van de betrokkenen. 

 
Risico’s van participatie 
Participatie leidt niet automatisch tot beter beleid. 
• De verantwoordelijkheid van het bestuur voor het nemen van beslissingen kan ontlopen worden. 

Participatie moet niet worden ingezet als middel om het maken van keuzes door PS en GS te 
vermijden. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de verdeling van publieke middelen. Er zijn 
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vormen van participatie waarin belanghebbenden daadwerkelijke keuzes maken, maar dit moet 
altijd binnen de door de provincie gestelde kaders.  

• Beleid kan verarmd worden door participatie. 
Dé samenleving bestaat niet. Door het sluiten van compromissen tussen belanghebbenden kan er 
een suboptimale oplossing ontstaan. Het is weer aan het bestuur te zorgen dat dit niet gebeurt. 

• Samenwerken kan tegenstellingen aanwakkeren. 
Door een participatietraject kunnen er tegenstellingen aan de oppervlakte komen die voorheen nog 
onbekend en daarom geen probleem waren. 

• Vertrouwen in de politiek daalt. 
Als een traject niet aan de juiste randvoorwaarden voldoet (zie onder) en mislukt dan zullen de 
betrokkenen niet snel nog eens participeren. Dit is slecht voor het vertrouwen in de politiek. 

 
Randvoorwaarden 
Om ervoor te zorgen dat de risico’s ontweken worden moet er bij een participatieproces aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan.  
• Er moet beleidsruimte zijn. Als beleid al grotendeels vaststaat heeft participatie van externe 

partijen geen zin. 
• Vanaf het begin moet er duidelijkheid bestaan over de verhouding tussen PS en GS in een 

participatietraject. Als participanten voorafgaand aan een beleidsproces meedenken over 
mogelijke richtingen (dus kaderstellend) valt dit onder verantwoordelijkheid van PS; GS kunnen 
alleen een traject inzetten als de kaders al bepaald zijn. 

• Vanaf het begin moet er duidelijkheid bestaan over de rol van alle participanten en de status van 
het overleg. 

• Het bestuur moet een transparante houding hebben. Het moet altijd duidelijk zijn wat er met de 
inbreng van participanten gedaan wordt (verwachtingenmanagement), juist ook als het besluit 
afwijkt van wat participanten hebben ingebracht.   

• Betrokken partijen moeten over kennis van en interesse in het onderwerp beschikken; het delen 
van kennis kan een stap zijn in het proces. 

• Er moet sprake zijn van een geschikte problematiek. 
• Het bestuur (in de eerste plaats PS) moet van tevoren weloverwogen besluiten welke invloed zij 

wil afstaan en welke ze wil behouden. 
• Er moet sprake zijn van een dusdanige relatie tussen de deelnemers dat alle partijen het traject met 

vertrouwen ingaan (dit wil niet zeggen dat alleen gelijkgestemde participanten moeten worden 
uitgenodigd). 

 

2. Visie op participatie 
 

2.1 Participatie in provinciaal beleid 
Participatie vraagt om een andere manier van werken door de ambtelijke organisatie. De gevolgen 
voor bestuur en politiek, GS zowel als PS, kunnen daarnaast ook groot zijn. De kwaliteit van beleid 
dat tot stand komt met participatie van derden is ook afhankelijk van de inbreng van die derden. Uw 
rol zal in sommige gevallen uitsluitend kaderstellend worden: u bepaalt bijvoorbeeld het budget en de 
minimum voorwaarden waar een nieuw plan aan moet voldoen, waarna een groep belanghebbenden 
(waaronder de provincie) consensus bereikt waar u redelijkerwijs niet meer aan voorbij kunt gaan. In 
sommige gemeenten gaat het nog verder en wordt de zeggenschap over budgetten overgeheveld naar 
bijvoorbeeld wijkcomités.  
Van tevoren vraagt dit van u en ons een duidelijk commitment aan het proces en een heldere 
kaderstelling. Van hiërarchische overheid zullen we in een aantal gevallen netwerkoverheid worden. 
 
De eerder genoemde onontkoombare ontwikkeling van initiatieven vanuit de samenleving zal wellicht 
ook gevolgen hebben voor langjarige provinciale plannen; als blijkt dat de buitenwereld verandert zal 
het in sommige gevallen zijn verstandig om ook de plannen aan te passen. 
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Binnen de provinciale beleidsontwikkeling wordt op dit moment op verschillende beleidsterreinen, in 
verschillende stadia van beleidsontwikkeling of –uitvoering gebruik gemaakt van participatie. Hierbij 
gaat het voornamelijk over de eerste twee generaties participatie; er wordt weinig aangesloten bij 
bijvoorbeeld burgerinitiatieven. De keuze voor vorm en instrument lijkt daarnaast vrij willekeurig.  
Voorbeelden van participatietrajecten zijn te vinden in bijlage 1. Omdat er in de meeste gevallen 
achteraf niet wordt geëvalueerd is niet duidelijk hoe goed elke methode werkt. 
Eén van de redenen waarom wij tot een visie besloten hebben is om eenduidigheid aan te brengen in 
het inzetten van het beleidsinstrument participatie. 
 

2.2 Voorstel inhoud visie 
In de visie op participatie willen we een algemeen deel over participatie en de voor- en nadelen 
opnemen, gevolgd door een stuk over de ambities en doelen die we met participatie willen bereiken. 
Daarnaast willen we dieper ingaan op de uitgangspunten en kaders om tot heldere participatie te 
komen, bijvoorbeeld door middel van een stroomschema: in welke fase is welke vorm van participatie 
geschikt? Welke instrumenten staan ons dan ter beschikking? Hoe verhouden de rollen van GS en PS 
zich met elkaar? In bijlage 2 is ter illustratie het afwegingskader opgenomen dat het Instituut voor 
Publiek en Politiek op haar site over burgerparticipatie heeft staan. 
Vanzelfsprekend zullen we in de visie aansluiting zoeken met ander provinciaal beleid. De duidelijkste 
relatie is er met het vast te stellen kader samenwerking, maar er zijn ook raakvlakken met 
gebiedsgericht werken en de optimalisering van de subsidiesystemen. 
 
Wij zien drie uitgangspunten –zowel instrumentele als democratische- voor de visie op participatie.  
1. Het aanbrengen van structuur in de wijze waarop we participatie organiseren. We zouden tot een 

beslisboom kunnen komen voor het al dan niet toepassen van participatie en vervolgens welke 
instrumenten gebruikt kunnen worden. 

2. Aansluiting vinden bij initiatieven in de samenleving (3e generatie participatie). Op bijvoorbeeld 
het gebied van duurzaamheid zijn er initiatieven die passen in onze beleidsdoelen en waaraan wij 
met relatief weinig middelen kunnen bijdragen. Dit vergt een andere manier van werken, die 
aansluit bij het reeds ingezette traject ‘Anders werken’. 

3. Verkleinen van de kloof tussen politiek en samenleving. Uit de Staat van Utrecht blijkt dat het 
vertrouwen in de politiek zeer laag is. Participatie kan in onze ogen (enigszins) helpen dit 
vertrouwen te vergroten.    

 
Het eerste uitgangspunt vinden wij het belangrijkst: participatie als instrument in de beleidsvorming. 
GS beslissen op enig moment in beleidsvormingsprocessen (het meest logisch is om dit aan het begin 
te doen) expliciet of het instrument wordt toegepast, op welke manier en wat er wordt gedaan met de 
uitkomsten. PS stellen vervolgens de kaders vast, of starten hiervoor een participatietraject op. 
 
Tot slot willen we met de visie duidelijkheid scheppen over de rol van GS (als voorbereidend en 
uitvoerend orgaan) en PS (als volksvertegenwoordigend orgaan) in participatietrajecten. Deze varieert 
al naar gelang de fase van het beleidsproces waarin participatie wordt toegepast; daarnaast kunnen 
zowel ons college als uw Staten een participatietraject opstarten.  
 

3. Proces 
 
Totstandkoming visie 
Voor de totstandkoming van de visie is het van groot belang dat ook de doelgroepen, de participanten, 
hiervoor input leveren. In verband hiermee bespreken we dit najaar deze startnotitie ook met externe 
partners. Met uw en hun bijdrage verwachten we tot een zo krachtig mogelijke visie te komen die we u 
aan het eind van dit jaar ter besluitvorming voor willen leggen. 
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Aanpak 
In voorbereiding op de visie en deze startnotitie hebben we een aantal stappen gezet. Intern is er een 
ambtelijke klankbordgroep geformeerd en er loopt een interprovinciaal project over participatie op het 
niveau van de provinciesecretarissen. De portefeuillehouder bestuurlijke organisatie is rapporteur 
Participatie voor het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. In oktober 
is het eerste concept van dat rapport gereed. 
 
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met experts van de Universiteit Utrecht, de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor het openbaar bestuur, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De portefeuillehouder heeft voor uw Staten een 
informele brainstorm georganiseerd (25 juni). 
 

Bijlage 1: overzicht participatietrajecten provincie Utrecht 
 
Zoals in de startnotitie gesteld wordt er op dit moment (en in het recente verleden) door de provincie 
op een aantal beleidsterreinen gebruik gemaakt van participatie. Het gaat hier vooral om eerste en 
tweede generatie participatie, variërend van de informerende tot de samenwerkende vorm. De 
kennisbanken, bijvoorbeeld voor  
Hieronder vindt u een indruk van beleidsopgaven waarvoor gebruik wordt gemaakt van participatie, 
gesplitst per beleidsfase. 
 
Agenderende fase: Op Kop (netwerkbijeenkomsten), Utrecht2040 en Rifkin (expertbijeenkomsten, 
conferenties), Twitter (gedeputeerde Van Lunteren), gebiedsgerichte projecten (betrekken van 
doelgroepen), Vergrijzing (beleidsverkennende conferentie), kennisbanken 
 
Beleidsvoorbereidende fase: Op Kop (netwerkbijeenkomsten), Utrecht2040 en Rifkin 
(expertbijeenkomsten, conferenties), gebiedsgerichte projecten (betrekken van doelgroepen), KEER 
(enquête subsidieontvangers), nWro (betrekken medeoverheden), NV Utrecht (formele bijeenkomsten 
én informele werksessies), Bestuurskrachtmeting provincie (interviews, rondetafel-bijeenkomsten), 
PS-verkiezingen (Battle of concepts), Waterplan (kennisuitwisseling) NLV (bezoeken afgelegd, 
interviews), Limyrint (publieksonderzoek), PRS (puzzelen met de provincie, nieuwsbrieven, 
dialoogavonden), beleidsprogramma Vrije Tijd (workshops, interviews), Wel Thuis! (conferentie), 
Arbeidsparticipatie & Jeugd (conferentie), kennisbanken 
 
Besluitvormende fase: Op Kop (netwerkbijeenkomsten), Gesubsidieerde culturele instellingen 
(horizontale verantwoording door instellingen) 
 

Bijlage 2: voorbeeld afwegingskader 
Het Instituut voor Publiek en Politiek (www.ipp-participatiewijzer.nl) heeft voor gemeenten een 
afwegingskader ontwikkeld voor het inzetten van burgerparticipatie. ‘Het gaat hier niet om een lijst 
waarop simpel per vraag eenduidig ja/nee of een van de alternatieven kan worden ingevuld. Over het 
antwoord op elke vraag is discussie mogelijk. Of en hoe burgerparticipatie een plaats moet krijgen in 
een beleidsproces kan alleen een kwestie zijn van afwegingen.’ 
Dit ter illustratie voor een kader dat wij op willen nemen in de visie. Uitgebreidere checklists/ 
vragenlijsten zijn bijvoorbeeld te vinden in de nota’s interactieve beleidsvorming van Zuid-Holland en 
Groningen. 
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