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Onderwerp: Startnotitie visie op participatie 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
De aanleiding om tot een visie op participatie te komen is tweeledig. In de eerste plaats kan de visie 
dienen om structuur aan te brengen in de manier waarop wij participatie inzetten bij beleidsvorming en 
–uitvoering. In de tweede plaats  willen wij aansluiting vinden bij initiatieven in de samenleving (3e

generatie participatie).  
 
Voorgeschiedenis 
Op 25 juni jl. heeft de portefeuillehouder een informele brainstorm voor u georganiseerd over 
participatie. De presentatie die daar gegeven is door dhr. Dijksman is via de Griffie aan alle 
statenleden gestuurd. 
 
Essentie / samenvatting: 
De definitie van participatie die wij gebruiken is: 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 visie heeft raakvlakken met het kader samenwerking dat op dit moment ook wordt opgesteld. Ook 
zijn er raakvlakken met het programma Anders Werken, gebiedsgericht werken en de optimalisering 
van de subsidiesystemen. 
 
Er doet zich een aantal ontwikkeling voor die de verhouding tussen bestuur en samenleving 
veranderen, zoals een toenemend wantrouwen. Participatie in beleidsvorming en –uitvoering kan een 
middel zijn dit wantrouwen te verminderen. In de notitie wordt ingegaan op verschillende vormen, 
gewenste effecten, risico’s en randvoorwaarden van participatie. 
 
Ook op dit moment maken wij in alle stadia van beleidsvorming gebruik van participatie. Voorbeelden 
hiervan zijn de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, Utrecht 2040 en de kennisbanken van Wel 
Thuis en Werklocaties. Of en hoe participatie wordt toegepast is echter niet transparant. 
 
Onze uitgangspunten voor de visie zijn: 

• Aanbrengen in structuur in de wijze waarop we participatie organiseren; 
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• Aansluiting vinden bij initiatieven in de samenleving; 
• Verkleinen van de kloof tussen politiek en samenleving. 

 
Tot slot is er in de startnotitie aandacht voor het proces voor de totstandkoming van de visie, een 
aantal voorbeelden van participatie in de provinciale beleidsvorming en een voorbeeld van een 
afwegingskader. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Tot een gedragen en goede visie op participatie komen.  
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De planning is om u de visie aan te bieden voor de commissie- en PS-vergaderingen van december 
2010.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De startnotitie voor de visie op participatie oriënterend bespreken. 
 
De belangrijkste vragen die wij voorafgaand aan de discussie zien zijn: 
1 Deelt u onze analyse dat we een visie nodig hebben om participatie structureel op te nemen in onze 
beleidsvorming? 
2 Wij willen meer aansluiting zoeken bij initiatieven vanuit de samenleving. Bent u het hiermee eens? 
3 Zijn er nog elementen die ontbreken in de visievorming? 
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