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Inwonerbetrokkenheid bij de Provincie Utrecht. 
Stand van zaken, mei 2016 

Documentnr. 81858AB2 

 

Inleiding 

Het coalitieakkoord draagt de titel “In verbinding!”. Geconstateerd wordt dat de maatschappij 

verandert. Niet alleen nemen maatschappelijke partijen en inwoners steeds vaker zelf het initiatief 

om zelf zaken te regelen en te organiseren, ook zit er zoveel kennis, creativiteit en (innovatie)kracht 

in de maatschappij (organisaties en inwoners) dat het zonde is om hier geen gebruik van te maken. 

Overigens is dit een proces wat al langer loopt bij zowel de provincie als ook bij andere overheden. 

Zo heeft Provinciale Staten al in 2014, bij de besluitvorming over het Mobiliteitsplan, een motie 

aangenomen waarin opgeroepen wordt bij mobiliteits- en gebiedsontwikkelingsprojecten een 

bewuste afweging te maken over niveau van participatie. Ook in juli 2015 is een motie over 

burgerparticipatie bij de behandeling van de kadernota aangenomen.  

Directe aanleiding voor deze overzichtsnotitie zijn de vragen die tijdens de vergadering van de 

commissie BEM op 11 april zijn gesteld.  

 

 

Wat staat er in ons Strategisch Kader? 

Net als in het coalitieakkoord heeft het thema “in verbinding” ook in het strategisch kader een plek 

gevonden als 1 van de 3 pijlers. (zie bijlage 1 voor de volledige tekst) 

Dit vanuit het besef dat het niet meer van deze tijd is om als overheid zelf alles alleen te doen. We 

zijn steeds meer een gelijkwaardige partner van maatschappelijke organisatie, bedrijven, inwoners 

en medeoverheden. Daarnaast zien we steeds meer dat inwoners en organisaties zelf initiatieven 

ontwikkelen, waar de overheid al dan niet op moet inspelen 

Qua strategie richt de provincie zich op het doel van een zichtbaar, transparant en toegankelijk 

bestuur.  

Het strategisch kader beperkt zich qua onderwerpen enigszins, namelijk tot de uitvoering van het 

beleid. Hierbij wordt aangegeven in een vroeg stadium te gaan luisteren naar de ideeën, kennis en 

expertise van bovenstaande groepen. 

Anderzijds gaat het strategisch kader qua ambitieniveau juist ver. Het beoogt ook vernieuwende 

vormen van participatie toe te passen. 

 

Het strategisch kader kijkt naar verbinding in brede zin. Niet specifiek naar inwonerparticipatie. Deze 

notitie neemt de verbinding met zowel het maatschappelijk middenveld als met de inwoners onder 

de loep. 

 

Naast het strategisch kader is er geen specifiek beleid op het gebied van (inwoner)betrokkenheid. De 

processen, projecten zijn te gevarieerd om in één blauwdruk te vatten. Er moet vooral sprake zijn van 

maatwerk. 
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Wat gebeurt er al? 

De Provincie is al volop in verbinding. Vooral met maatschappelijke partijen, maar ook (zij het in 

mindere mate) direct met inwoners. Betrokkenheid van de inwoners loopt in de meeste gevallen 

getrapt, via gemeenten en/of belangenorganisaties.  

De directe inwonerbetrokkenheid speelt met name als er sprake is van systeemverantwoordelijkheid, 

zoals bij wegen en OV.  

In beide gevallen, directe en getrapte participatie, trekken provincie en gemeenten vaak samen op. 

De gemeenten kennen hun inwoners en de gevoeligheden. Bijkomend voordeel is dat er geleerd 

wordt van de ervaring m.b.t. inwonerparticipatie die de gemeente inbrengt. 

Deze beweging wordt versterkt door het in 2013 ontwikkelde omgevingsgericht communiceren en de 

in maart 2016 opgestelde communicatievisie. Daarnaast is vanuit het beleidsterrein Mobiliteit 

ondersteunend instrumentarium in ontwikkeling. Deze is wellicht ook toepasbaar op andere 

terreinen. 

 

Voorbeelden van getrapte burgerbetrokkenheid 

1. De jaarlijks vervoerplannen worden afgestemd met de gemeenten (die in contact staan met 
hun inwoners) en met ROCOV, de belangenbehartiger voor consumenten in het openbaar 
vervoer. 

2. De provincie werkt nauw samen met gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Rijksvastgoed 
bedrijf aan de toekomstige herontwikkeling van het terrein van de marinierskazerne in 
Doorn. In die samenwerking wordt er voor gekozen om inwoners en belangengroeperingen 
in het gehele proces een rol te geven. De lead ligt hierbij vanzelfsprekend wel bij de 
gemeente. 

3. Agenda Vitaal Platteland met de inzet van de gebiedscommissies. Hierin zijn o.a. gemeenten, 
LTO en natuurorganisaties vertegenwoordigd. Een voorbeeld hierbinnen is de herverkaveling 
in Groot Wilnis die grotendeels door LTO en de grondeigenaren getrokken wordt. 

4. Het Eiland van Schalkwijk is in overleg met de medeoverheden (gemeente Houten en 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) aangewezen als experimenteerruimte. Hierbij 
kunnen initiatiefnemers plannen indienen om het toerisme, de recreatie en de landbouw in 
dit gebied te versterken. 

5. Bij het project Hollandse Waterlinie zijn vele partijen betrokken, waaronder ook vrijwilligers 
van de forten 

6. Bij de totstandkoming van de cultuurnota zijn vele partijen betrokken, waaronder, naast de 
gemeenten, een aantal die direct voor het publiek werken, zoals bibliotheken, Utrechts 
Landschap, de HKU en Bond Heemschut 

7. Bij de fusie van Vianen met Zederik en Leerdam hebben de gemeenten hun bevolking 
betrokken bij dit vraagstuk 

De hierboven beschreven getraptheid kent een logica. Zo wordt de kennis van “de OV-reiziger” 

maximaal gemobiliseerd door de inzet van ROCOV. Veel reizigerservaringen zitten daar gebundeld. 

Ook een getraptheid via gemeenten ligt vaak voor de hand, zoals bij de ontwikkelingen rond het 

Eiland van Schalkwijk, of de marinierskazerne in Doorn. Het gaat om lokale ontwikkelingen, waarbij 

de afstand van de inwoner het kortst is tot de gemeente. 

 

Voorbeelden van directe burgerbetrokkenheid 

1. Het natuurbeleid (2014) is voor een belangrijk deel gebaseerd op een enquête onder 1000 
inwoners 

2. Voor het project Uithoflijn is voor de inrichting van de tramstellen een 1-op-1 schaalmodel 
gemaakt met verschillende varianten voor de inrichting (meubilair, kleurstelling, vloer). Niet 
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alleen de vervoerders en belangenorganisaties hebben input gegeven, ook is het tramstel 2 
dagen opengesteld voor inwoners die hierbij hun ideeën en voorkeuren konden aangeven. 

3. Meedenk- en inspraakavonden in de ontwerpfase van wegwerkzaamheden, zoals bij de 
verdieping van de N237 bij Soesterberg 

4. Ook tijdens de voorbereidingsfase van wegwerkzaamheden wordt het contact gezocht met 
de omwonenden.  

 

 

Wordt de participatieladder als instrument gehanteerd? 

De participatieladder als zodanig wordt niet als instrument gebruikt. De provincie heeft haar eigen 

instrument ontwikkeld, het omgevingsgericht communiceren.  

Bij het omgevingsgericht communiceren wordt zo vroeg mogelijk in  een proces of project een 

krachtenveldanalyse gemaakt. Hierbij worden de relevante partijen geplaatst in de ringen van 

invloed.  

Deze methode kent niveaus van betrokkenheid en is daardoor vergelijkbaar met de 

participatieladder, zie bijlage 2. Aanvullend wordt bij dit instrument gekeken naar de formele rol van 

de betreffende partij of persoon. De krachtenveldanalyse wordt daarmee vollediger en het is op die 

manier mogelijk om de aanpak en strategie echt toe te spitsen op de doelgroep.  . 

Na de krachtenveldanalyse wordt per doelgroep een kernboodschap en communicatiekalender 

bepaald. Deze wordt bepaald vanuit het perspectief van de betreffende doelgroep.  

Dit proces van het omgevingsgericht communiceren kan per fase in een project herhaald worden, 

omdat posities en belangen kunnen veranderen in de loop van het proces. 

 

In de 3 jaar dat dit instrument bestaat is het gebruik sterk toegenomen. 

 

 

Paraplunotitie 

We hebben geen paraplunotitie. We zijn aan de slag gegaan. Meestal samen met onze partners, de 

gemeenten. We leren in en van de praktijk. We constateren dat elk vraagstuk zijn eigen dynamiek 

kent. Niet alleen in de aard van het vraagstuk, zoals eerder is aangegeven, maar ook in de werkwijze 

en cultuur van onze samenwerkingspartner. Dit laat zich lastig vangen in een notitie. Vooralsnog 

laten we ons dan ook leiden door het coalitie-akkoord en het strategisch kader. 

 

 

Ieder vraagstuk kent zijn eigen dynamiek. 

(vrijwel) Ieder vraagstuk leent zich voor participatie, vraagt om verbinding. Echter niet elk vraagstuk 

heeft baat bij directe inwonerparticipatie. 

 

Zo zijn de wat meer strategische beleidsontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de PRS) nogal abstract en 

hebben weinig direct effect op inwoners. Ook gemeenten merken bij dit soort trajecten dat de 

inwonerbetrokkenheid lastig te organiseren is. Dit soort ontwikkelingen heeft echter wel baat bij de 

verbinding met het maatschappelijk middenveld, (belangen-)organisaties en medeoverheden. 

 

In de meer concrete projecten laat de inwoner zich gemakkelijker betrekken. 
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Bij gebiedsontwikkeling is de inbreng van ook bewoners interessant. Er is minimaal sprake van 

(wettelijke) inspraak. Maar vaak wordt ook het maatschappelijk potentieel benut in een 

adviestraject, zoals bijvoorbeeld momenteel wordt vormgegeven rond de marinierskazerne in Doorn. 

Soms wordt ook ingezet op verdergaande participatie, zoals bij het eiland van Schalkwijk, waarbij 

wordt ingezet op particulier initiatief. 

Deze keuze is maatwerk en wordt mede bepaald door het potentieel wat de gezamenlijke partners in 

het project zien. 

 

Het participatieniveau kan ook wijzigen tijdens het proces. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de 

verkeerssituatie in Maarsbergen.  De inwoners en andere belanghebbenden waren aan de voorkant 

van het proces geconsulteerd (trede 3 / 2-de ring meedenken). Nadat de uitwerking hiervan ter 

consultatie werd voorgelegd hebben inwoners een andere variant aangedragen. Deze is verder in 

gezamenlijkheid uitgewerkt (trede 4 / 3-de ring meewerken). 

 

 

Zijn we al waar we willen zijn? 

Nee, zeker nog niet. We zijn begonnen. We zijn op pad.  

Maar we merken bijvoorbeeld dat het leiden directe inwonerparticipatie nog weer andere 

vaardigheden vraagt van onze medewerkers dan de standaard projectmanagementvaardigheden. 

Deze vaardigheden worden nu in de praktijk opgedaan. 

Ook zien we mogelijkheden om bij beleidsontwikkeling binnen de ring “meedenken” dit nog vaker en 

verder te verschuiven van de achterkant (inspraak) naar de voorkant (adviseren) of richting de ring 

“meewerken”. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij het project Rijnbrug, waarbij een klankbordgroep is 

betrokken bij het gehele proces. 

 

Daarnaast moeten we constateren dat het inzetten van (directe) inwonerparticipatie geen garantie is 

voor succes. Samen met de gemeenten met wie we deze participatietrajecten uitvoeren merken we 

bijvoorbeeld dat het lastig is om de juiste belangen aan tafel te krijgen. Van nature zullen met name 

de tegenstanders de kans aangrijpen om zich te laten horen. 

Ook gebeurt het wel dat een deelnemer van het participatietraject zich niet kan vinden in het 

meerderheidsvoorstel en alsnog probeert zijn of haar gelijk via de politiek te behalen. 

Tot slot hebben we gezien dat in Maarsbergen een door de participanten, bevolking en college 

gedragen voorstel door de gemeenteraad wordt afgewezen.  

Samen met gemeenten moeten we nog beter leren om de participatie optimaal tot zijn recht te laten 

komen. 

 

Ondanks deze beperkingen constateren we dat inwonerparticipatie wel degelijk iets kan toevoegen 

en gaan we verder op dit ingeslagen pad. 

 

 

Hoe nu verder 

Sinds mei 2015 worden trainingen gegeven op het gebied van omgevingsgericht communiceren.  

Daarnaast starten we voortaan (voor zover dat nog niet gebeurt) elk project of proces met de vraag 

of, in welke mate en hoe binnen dat traject de verbinding met inwoners en PS wordt gemaakt. Dit 
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wordt vastgelegd in de startdocumenten. Daarna wordt bij de besluitvorming ook aangeven welke 

rol inwoners (en PS) in het proces hebben gehad. 

Dit geheel wordt geborgd in de trainingen omgevingsgericht communiceren en projectmatig werken. 

Daarnaast organiseren we deze zomer een sessie met projectleiders en opdrachtgevers o.a. over dit 

thema. Als onderdeel van het continue leerproces zal een aantal nader te bepalen projecten en 

processen geëvalueerd worden. Kandidaten hiervoor zijn o.a. het project Rijnbrug (2015) en de 

rondweg Veenendaal (2016). 

Tot slot wordt momenteel, n.a.v. motie 20, ondersteunend instrumentarium, ontwikkeld. 

Met deze stappen is het in verbinding zijn weliswaar nog niet uitontwikkeld, maar wel going concern 

geworden.  
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Bijlage 1: tekst in strategisch kader over “in verbinding”. 
 

Utrecht verbindt 
Wij zetten onze koers door in verbinding met inwoners en onze partners (bedrijven, instellingen, 

maatschappelijke organisaties en mede‐overheden). De samenleving verandert en we kunnen 

het als overheid niet alleen. Het maatschappelijk middenveld neemt steeds vaker initiatief om 

zelf zaken te regelen en te organiseren. De overheid wordt steeds minder een alles van bovenaf 

bepalende spelverdeler en steeds meer een gelijkwaardige speler tussen andere 

maatschappelijke spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke 

organisaties en inwoners. In onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke 

coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben vertrouwen in de 

samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de eigen 

verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor daadkracht 

zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om regionale vraagstukken op te lossen. 

 

Strategie In onze werkwijze richten we ons op inwoners, maatschappelijke partners, 

ondernemers en diverse samenwerkingsverbanden, we worden meer zichtbaar en een beter 

toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en transparant te zijn in onze 

werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid gaan wij in een vroeg stadium 

luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van (netwerk) organisaties en inwoners. De 

werkwijze en besluitvorming van de provincie komt daarmee dichter bij de inwoners te liggen. 

Wij zullen daarin aan verwachtingen‐ management doen over de inbreng van kennis en ideeën in 

relatie tot besluitvorming: inbreng is van toepassing op de onderwerpen die zich daarvoor 

lenen. 

 

Doelstelling Onze wijze van samenwerking is herkenbaar als “Het Utrechtse Model”.  

1. De impact van ons handelen, krijgt voor inwoners een duidelijkere meerwaarde en wordt 

zichtbaarder door: 

a. in ons werk vaker en intensiever het contact met inwoners te leggen 

b. vernieuwende vormen van participatie toe te passen 

2. De provinciale organisatie en het provinciaal bestuur zijn effectiever en efficiënter in het 

realiseren van doelen en resultaten door: 

a. beter aan te sluiten op de omgeving als verbindende netwerkorganisatie 

b. per opgave en situatie beter en bewuster de meest effectieve rol te kiezen en hier transparent 

in te zijn 

3. Grote opgaven waar de provincie zelf initiatiefnemer is, ontwikkelen en realiseren we in 

verbinding met onze omgeving. 

4. Middels jaarlijkse evaluaties met het werkveld en inwoners sturen we bij op 

bovenstaande voorgenomen doelen. 
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Bijlage 2 Participatieladder en Omgevingsgericht communiceren 
 

Participatieladder 

De participatieladder bestaat uit 5 treden, zie afbeelding 1. Deze 

ladder geldt niet alleen voor inwonerparticipatie, maar in feite 

voor elke betrokken partij. 

 Bij trede 1 wordt de betrokken partij actief geïnformeerd 

 Bij trede 2 is er sprake van inspraak aan de achterkant. 
Een plan wordt voorgelegd voor commentaar. Invloed is 
beperkt 

 Bij trede 3 heeft de deelnemer meer invloed tijdens het 
proces zelf. Wordt bijvoorbeeld bevraagd bij aanvang van 
het proces. 

 Bij trede 4 maakt de participant onderdeel uit van het 
gehele proces. Schrijft bijvoorbeeld mee aan het beleid. 

 Bij trede 5 krijgt de participant een stem bij de 
uiteindelijke beslissing 

Afbeelding 1: de participatieladder 

 

Afhankelijk van de omstandigheden kan 1 van 5 treden gekozen worden. 

 

De participatieladder gaat uit van de overheid die de omgeving actief betrekt bij haar activiteiten 

(beleidsvorming of beleidsuitvoering. Zelfs op het hoogste niveau van participatie blijft het initiatief 

bij de overheid liggen. 

 

Daarnaast kennen we het fenomeen van burgerinitiatief, zoals ook in het coalitieakkoord benoemd 

wordt. Hierbij ligt het initiatief buiten de overheid. Een groot deel van deze initiatieven bereikt de 

overheid nooit, want de inwoners en/of maatschappelijke partijen realiseren zelf hun initiatief. 

Interessant wordt het wanneer het initiatief de overheid nodig heeft. Hier wordt dan ook wel 

gesproken over overheidsparticipatie. Deze is voor de overheid onvoorspelbaar, omdat niet vooraf 

bekend is wanneer dit initiatief ontstaat, van wie het komt, of waar over het gaat. 

Dit vraagt dus nog weer een andere benadering dan inwonerparticipatie. 

 

Omgevingsgericht communiceren 

De provincie beschikt sinds 3 jaar over het instrument omgevingsgericht communiceren. Hierbij 

wordt zo vroeg mogelijk in een proces of project een krachtenveldanalyse gemaakt. Hierbij worden 

de relevante partijen in de ringen van invloed  geplaatst. Deze methode kent niveaus van 

betrokkenheid en is daardoor vergelijkbaar met de participatieladder, zie afbeelding 3. Aanvullend 

wordt bij dit instrument gekeken naar de formele rol van de betreffende partij of persoon. De 

krachtenveldanalyse wordt daarmee vollediger en het is op die manier mogelijk om de aanpak en 

strategie echt toe te spitsen op de doelgroep. 
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Afbeelding 3: ringen van invloed 

 

Na de krachtenveldanalyse wordt per doelgroep een kernboodschap en communicatiekalender 

bepaald. Deze wordt bepaald vanuit het perspectief van de betreffende doelgroep.  

Dit proces van het omgevingsgericht communiceren kan per fase in een project herhaald worden, 

omdat posities en belangen kunnen veranderen in de loop van het proces. 

 

 




