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Provincies en burgerparticipatie in het kort 
 
 Friesland 
In het kader van het idee van Gerdi Verbeet over het zetten van 430 burgers naast de 43 statenleden 
als een soort “schaduwparlement”, zoals  onlangs uitgesproken in haar “Rede van Friesland”, denken 
ze in Friesland na over een G1000 op de schaal van de provincie. 
Gerdi Verbeet zegt bijvoorbeeld: “Burgers kunnen niet meer volstaan met aan de zijlijn staan 
mopperen, maar moeten verantwoordelijkheid nemen en zien hoe moeilijk dat kan zijn. Politici zien in 
dat de doorsnee burger veel meer weet en kan dan zij denken en dat het heel kortzichtig is om daar 
geen gebruik van te maken. De kern is dus niet dat de burgers politici meer moeten vertrouwen, maar 
dat politici leren om meer op burgers te vertrouwen. En de professionele bestuurders en 
volksvertegenwoordigers mogen de voorstellen uiteraard niet zomaar naast zich neerleggen.” 
 
 Gelderland 
In het zogenoemde “Gelders debat” zoeken de leden van Provinciale Staten de inwoners van 
Gelderland op. Deze debatten worden meerdere keren per jaar in Gelderland gehouden en gaan over 
voor Gelderlanders belangrijke onderwerpen. Elke keer debatteren PS in een andere regio van de 
provincie. De debatten vinden in de regel driemaal per jaar plaats. Het debat gaat over een 
provinciaal onderwerp. Het onderwerp is bij voorkeur actueel en hangt nauw samen met de regio 
waar het debat plaatsvindt.  
Debatten die werden gehouden hadden als onderwerp:  

 Hernieuwbare energie 
 Winkels stad in, stad uit? 
 Recreatie, de Gelderse plus? 
 'Tuinbouw: motor van de Bommelerwaard?' 
 'Leve de Achterhoek' 
 'Railopstappunt bij Valburg?' 
 'De Waal, weelde of last?'  
 'Jong in Gelderland',  
 'Het Gelders sportbeleid' 
 Bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal. 

 
 Noord-Brabant 
Bij de provincie is een afdeling Samenleving die zich bezighoudt met burgerparticipatie. 
Onderwerpen waar zij bijvoorbeeld aan denken, zijn “Erfgoed is van iedereen” en “Verbeteren 
leefbaarheid”. In mei heeft Noord-Brabant samen met het PON (kennisinstituut op het sociale en 
culturele domein) een workshop georganiseerd over burgerparticipatie en de provincie.  
Vanwege de G1000 die op 4 oktober a.s. door de gemeenteraad van  Uden wordt georganiseerd, 
heeft Noord-Brabant contact gezocht met het platform G1000. 
 
 Limburg 
In het coalitieakkoord 2012-2015 “Limburg, haal het beste uit jezelf!” wordt door de Provincie 
Limburg veel aandacht besteed aan burgerparticipatie. Het Beleidskader Burgerparticipatie 
(vastgesteld op 20 december 2013) gaat verder in op de rol die de provincie daarbij op zich kan 
nemen en maakt daarbij onderscheid tussen beleidsparticipatie en actief burgerschap.  
Voor het onderdeel beleidsparticipatie is Limburg nu samen met ProDemos aan het kijken hoe ze dit 
kunnen inbedden in een professionele toepassing. De wens van de provincie is om op een 
professionele manier burgers te betrekken bij provinciaal beleid. 
 
 Overijssel 
In “De kracht van Overijssel - Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015” staat: “Burgerparticipatie, dichter bij 
burger: inwoners van Overijssel nodigen we actief uit hun deskundigheid, ideeën en verwachtingen 
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ten aanzien van opgaven die de leefomgeving van Overijsselaars direct raken en waarvoor de 
provincie aan de lat staat met ons te delen. Daarvoor zoeken we al dan niet samen met collega-
overheden actief en eigentijds (inclusief social media) de dialoog met Overijsselaars. Deze 
burgerparticipatie moet met name aan de voorkant van activiteiten invulling krijgen; dat is het 
moment waarop de inbreng maximaal betekenis kan krijgen.” 
 
De burgerparticipatie richt zich nu met name op de provinciale beleidsontwikkeling, de rol van de 
burger als ‘co-producent’ van beleid. In deze rol wordt de burger de mogelijkheid geboden om te 
participeren in de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van beleid. 
Men vindt het van belang te experimenteren met verschillende vormen van burgerparticipatie zodat 
ze er ervaring mee krijgen, het effectief kunnen inzetten, maar vooral beter kunnen bedenken of het 
effectief is en op welke wijze. 
 
 Zeeland 
De provincie Zeeland en de gemeente Goes hebben een gebied aan de Oostrand van Goes 
aangewezen om te ontwikkelen tot een groene zone. Doel is dat mensen zich prettiger voelen in hun 
directe woonomgeving en dat deze ervoor zorgt dat mensen gezonder blijven. Het ontwerp voor de 
inrichting van de groene zone is gemaakt door de bewoners zelf. Een adviesbureau begeleidde 
bewoners en gemeente om te komen tot een passend ontwerp. De bewoners hebben een 
uitgewerkt ontwerp aangeboden aan de wethouder. Na bestudering door de gemeente lag er binnen 
een jaar een definitief ontwerp, dat gesteund wordt door de bewoners. 
 
Voor de provincie Zeeland is een "ijkingskader burgerparticipatie" opgesteld. Hierbij is met behulp 
van theorie en praktijkvoorbeelden een ijkingskader ontwikkeld, aan de hand waarvan de Provincie 
Zeeland processen van burgerparticipatie kan evalueren en participatiebeleid kan ontwikkelen. Het 
gaat hier om de vormgeving voor de specifieke situatie in Zeeland. 
 
 Flevoland 
De provincie heeft de inwoners opgeroepen om met plannen te komen voor natuurontwikkeling. Dit 
heeft tot veel (positieve) reacties en voorstellen geleid. Een deel van de plannen zal worden 
gerealiseerd. Hiervoor is geld beschikbaar dat oorspronkelijk was gereserveerd voor het 
Oostvaarderswold. 
Andere voorbeelden zijn: “Dijk van een Idee”. Flevoland wil het versterken van haar dijken 
combineren met nieuwe kansen voor de gebieden waar aan de dijken gewerkt gaat worden. Deze 
nieuwe kansen wil en kan het provinciebestuur niet alleen bedenken. Hiervoor wordt de 
samenwerking gezocht met bewoners, ondernemers, provincie, waterschap, experts en andere 
betrokkenen. 
De “Zorginnovatiewedstrijd”. De provincie Flevoland is op zoek naar ideeën die de zorg kunnen 
verbeteren en organiseert daarom een wedstrijd waar iedereen aan mee kan doen. Door op 
creatieve wijze de zorg en welzijnssector, de cliënt, ondernemers, onderwijs en andere partijen te 
prikkelen om met goede innovatie-ideeën te komen, hoopt Flevoland een originele bijdrage te 
leveren aan het dichten van het gat tussen vraag en aanbod in zorg en welzijn. De wedstrijd is met de 
bijbehorende website en campagne ‘Betere zorg, mijn idee!’ in Flevoland breed gelanceerd. 
 
 Groningen 
Het betrekken van inwoners bij het maken van beleid wordt door Gedeputeerde Staten Groningen 
belangrijk gevonden. 
In november organiseerde provincie Groningen samen met het ministerie van BZK en Vereniging van 
Groninger Gemeenten (VGG) het congres over burgerparticipatie in relatie tot de komende 
gemeentelijke herindeling. Tijdens dit druk bezochte congres is gesproken over overheidsparticipatie, 
terugtredende overheid, actief burgerschap, burgernabijheid en cultuurverandering. 
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 Drenthe 
De provincie peilt eerst de mening van haar inwoners, voordat beleid wordt ontwikkeld. Daarvoor 
zijn verschillende op beleidsparticipatie gerichte vormen van inspraak in het leven geroepen, zoals 
informatiebijeenkomsten. 
 
 Noord-Holland en Zuid-Holland 
Deze beide provincies hanteren de meer traditionele vormen van inspraak m.b.t. burgerparticipatie 
en interactieve beleidsvorming. 
 
 


