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Voorgestelde behandeling: Kennis te nemen van de beantwoording 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

In de Provinciale Statenvergadering van 22 juni 2015 is door de PvdA -gesteund door D66, CDA, GL, CU, PvdD, 
SGP en 50plus- de motie “De provincie is van de inwoners” ingediend. Daarin wordt aan Gedeputeerde Staten 
een opdracht gegeven om: 

 De positie van inwoners te versterken door de mogelijkheid tot het uitvoeren van burgerinitiatieven een 
bestendige plek te geven in de besluitvorming door primair inzet van middelen uit de programma's. 

 Voor zover burgerinitiatieven niet opgevangen kunnen worden in de programma's; inzichtelijk te maken welke 
financiële middelen nodig zijn ten behoeve van initiatieven die bíjdragen aan de provinciale ambities en van 
onderop op draagvlak kunnen rekenen. 

 
Aanleiding 
De wens om door burgerparticipatie en burgerinitiatieven de betrokkenheid van de inwoners bij de provinciale 
politiek te versterken en de provincie beter met de samenleving te verbinden. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 28 november 2016 is een statenbijeenkomst georganiseerd, waar PS-leden en GS-leden over 
inwonerparticipatie met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Dit aan de hand van een algemene inleiding 
over inwonerparticipatie en wat er van de overheid wordt gevraagd vanuit de maatschappelijke ontwikkeling en 
aan de hand van zes provinciale projecten die een interessant voorbeeld waren van inwonerparticipatie of 
inwonerinitiatief. 
 
Essentie / samenvatting: 
Er is een duidelijk verschil tussen initiatieven en participatie. Waar bij inwonerparticipatie de actie ligt bij de 
uitnodiging van de overheid, ligt bij inwonerinitiatieven de actie bij de inwoners. Die nemen zelf of in 
(maatschappelijk) groepsverband een initiatief en benaderen daarna vaak de overheid. De overheid kan wel 
gericht (groepen) inwoners oproepen tot initiatieven te komen. Maar ook dan blijven we afhankelijk van 
initiatieven die in de samenleving zelf tot stand komen. Er is de laatste jaren een flinke groei van het aantal 
bewonersinitiatieven in Nederland te zien en ook in de provincie Utrecht. Zo zijn er op dit moment 120 
stadslandbouw- en 50 energie-initiatieven bekend. 
Er gebeurt al veel met inwonerinitiatieven in provinciale projecten en programma’s.  



 

  

 

Burgerinitiatieven variëren van verenigingen en stichtingen met een specifiek belang
1
 tot particulieren met een 

privé initiatief (vaak gerelateerd aan bouwmogelijkheden of verduurzamingsmogelijkheden). 
De initiatieven met een specifiek belang worden -afhankelijk van de mate waarin ze bijdragen aan projecten of 
programmadoelstellingen-, steeds meer omarmd en ondersteund vanuit de betreffende programma’s en 
projecten. Stichting Wegh der Weegen heeft bijvoorbeeld aangeboden om zelf, met alle omgevingspartijen, een 
streefbeeld voor beheer en onderhoud van de provinciale weg op te stellen waar de omgeving blij mee is. Zij krijgt 
daar van ons subsidie voor (cofinanciering met de betrokken gemeenten en de stichting zelf) en vanuit de 
provincie worden tevens de benodigde technische expertises en kostenplaatjes geleverd.  
 
Binnen de programma’s zijn we op zoek naar manieren om met derden aan de maatschappelijke vragen te 
voldoen. Hier vindt, mede dankzij het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving en innovaties binnen 
programma’s als Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een nadrukkelijke 
verschuiving plaats van het belang dat we hechten aan initiatieven van derden.  
 
Binnen het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling vindt ondersteuning plaats van initiatieven aangeduid als 
Vernieuwend of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Op onze website (https://www.provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/wonen/nieuwe-vormen/) is hier veel informatie over te vinden. Wanneer 
toekomstige eigenaars/bewoners een grote invloed hebben op de bouw van hun woning, spreken we van 
vernieuwend opdrachtgeverschap. De eigenaars/bewoners in spé staan daarbij vooraan in het bouwproces en 
worden er direct bij betrokken. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap staat een groep bewoners zelf aan 
het roer bij de bouw van hun woning: zij zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject en 
nemen een adviseur in de arm die hen door het hele bouwproces leidt. 
Eén van de stimuleringsmaatregelen van de provincie is het inhuren van een aanjager die gemeenten, 
corporaties, projectontwikkelaars en ook particulieren helpt bij het optuigen van vernieuwende projecten. 
De vraag naar woningen in de provincie Utrecht is groot en er is maar weinig beschikbare ruimte. Daarom 
stimuleren wij hier zelfbouw, waarbij bewoners zelf grotendeels bepalen hoe ze hun huizen bouwen. 
Ook in de gebiedsontwikkeling komen meer particulieren met initiatieven. Bijvoorbeeld Hof van Cartesius is van 
onderop ontstaan, vanuit betrokken burgers. Zo een initiatief gaat op een gegeven moment wel 
professionaliseren als ze de slag naar realisatie willen maken.   
Daarnaast geven we ruimte aan organisch ontwikkelen van gebieden, waarbij actieve ondernemers creatief en 
doortastend een leeg politiebureau of oude fabriek opnieuw inrichten en het gebied laten bloeien. We ontwikkelen 
nieuwe financiële constructies die initiatieven verder helpen. Ook kunnen bewonersgroepen en gemeenten 
inhoudelijke expertise inkopen bij een adviesbureau naar keuze, een deel daarvan financiert de provincie. 
 
In het proces van de Omgevingsvisie nodigen wij naast bedrijven, maatschappelijke partners en medeoverheden, 
ook de inwoners nadrukkelijk uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van deze provinciale Omgevingsvisie. 
 
Met de Groene Kroon, natuurprijs van de provincie Utrecht, roept de provincie initiatieven op die leiden tot het 
vergroten van de biodiversiteit en/of natuurontwikkeling en geeft zo bekendheid aan die initiatieven. In de eerste 
editie van de Groene Kroon hebben zich 40 initiatieven gemeld: van bedrijven tot gemeenten en van 
natuurorganisaties tot lokale werkgroepen. Er is op 5 juli jl. een juryprijs en een publieksprijs uitgereikt, maar de 
provincie gaat ook kijken hoe de niet-winnende projecten verder geholpen kunnen worden. Er volgen in ieder 
geval nog twee edities, ondersteund door het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving. 
 
De provincie Utrecht, de Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen stimuleren 
burgerinitiatieven die de leefbaarheid van de Utrechtse platteland versterken in de kleine kernen. Daarvoor wordt 
samengewerkt met de KNHM. KNHM organiseert “Kern met Pit” (zie website www.kernmetpit.nl) en helpt al 40 
jaar burgerinitiatieven te realiseren. Als een project gekozen wordt, krijgt het een eigen adviseur om aan de slag 
te gaan. Daarnaast kan er worden meegedaan aan bijvoorbeeld workshops en bijeenkomsten. 
 
Een vergelijkbare aanpak geldt voor het project 'Advies op Maat' dat de provincie Utrecht samen met het 
Bernhard Cultuurfonds organiseert. Hier krijgen culturele organisaties de mogelijkheid om zich aan te melden 
voor een adviestraject door ervaren adviseurs van de SESAM-academie. Hierdoor worden veel organisaties 
versterkt en een bijdrage geleverd aan de lokale culturele infrastructuur. 
 
Het Transitielab Utrecht is gericht op empowerment en opschaling van inwonersinitiatieven (en initiatieven van 
sociale ondernemers) m.b.t. duurzaamheid in de provincie. Er is nu een lijst van ca. 70 initiatieven, o.a. met 
betrekking tot energie, voedsel, buurtmobiliteit en zorg.  In het Transitielab komen vertegenwoordigers van 
initiatieven uit de provincie Utrecht bij elkaar, wisselen ervaringen uit en bespreken hoe zij sterker kunnen worden 
en opschaling kunnen realiseren. Via inbreng van creativiteit van kunstenaars en jongeren komen verrassende 

                                                
1
 Bijvoorbeeld de Stichting Wegh der Weegen streeft naar een hoge omgevingskwaliteit vanuit de 

cultuurhistorische achtergrond voor de Wegh der Weegen; het IVN neemt regelmatig vleermuizeninitiatieven; 
Huismus 030 maakt zich hard voor een beter bestaan van de huismus in Utrecht; een groep is verenigd rond het 
beter beleefbaar maken van de Biltsche Grift. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/wonen/nieuwe-vormen/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/wonen/nieuwe-vormen/
http://www.kernmetpit.nl/


 

  

 

oplossingen op tafel. Ook wordt nagegaan hoe regiopartners kunnen worden geholpen bij het slechten van 
barrières en het realiseren van kansen. Dit helpt de bewonersinitiatieven in hun groeiambitie. 
Het netwerk “de grote transitie Utrecht” (w.o. de NMU, de Stichting Greenwish, enkele gemeenten, de ODRU en 
de provincie Utrecht) wil dit programma voortzetten en verder professionaliseren. De toegevoegde waarde van 
een ondersteuning op regionale schaal (te leveren door regiopartners waaronder de provincie) is nader vast te 
stellen in dit project. 
 
De beoogde locatie voor het Transitielab (de Metaalkathedraal in Utrecht-Leidsche Rijn) kan zich hierbij 
ontwikkelen tot een “creatieve hub” voor bottom-up bewonersinitiatieven. De Metaalkathedraal heeft zelf ook de 
ambitie om  creatieve interventies in te zetten voor duurzaamheidsvraagstukken. 
Een aantal criteria wordt gehanteerd. Een inwonersinitiatief moet gedragen worden door meer dan één inwoner 
en het initiatief moet aansluiten bij onze lange termijn opgaven.  
 
In het najaar worden op verschillende locaties in de provincie een drietal leercafés gehouden, waarin op 
laagdrempelige wijze de opgedane ervaringen worden besproken met een grotere groep initiatiefnemers en 
faciltatoren. Als dit een succes wordt, zal een voorstel komen voor voortzetting van dit project in 2018, inclusief 
passende financiering. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door inwonerparticipatie en inwonerinitiatieven de betrokkenheid van de inwoners bij de provinciale politiek te 
versterken en de provincie beter met de samenleving te verbinden. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij vinden dat er nu voldoende aandacht komt voor inwonerinitiatieven in programma’s en projecten. We gaan 
door met de ontwikkeling van het positief omgaan (bestuurlijk en ambtelijke organisatie) met  inwonerinitiatieven. 
Daarbij is er wel een aantal aandachtspunten waar aan de hand van ervaringen nog verder vorm aan gegeven 
moet worden. 
 

 Participatie en initiatieven zijn geen doel op zich. Zij moeten zichtbaar bijdragen aan verbetering van ons 
functioneren en onze resultaten bij de aanpak van onze kerntaken of bij de lange termijn opgaven. 

 Vanuit realisatieoogpunt moet een initiatief ook voldoende “massa” en toekomstperspectief hebben. 

 Keuze voor steun van een initiatief zou niet primair over financiering moeten gaan. Wij hebben meerdere 
manieren om in te zetten als: aanbieden van kennis en professionals, netwerken/partijen bij elkaar 
brengen, agendavorming en lobby, initiatieven opschalen, regels mogelijk versoepelen, beleid 
aanpassen, e.d. 

 
Provinciale Staten van Utrecht hebben zelf een procedure voor burgerinitiatieven ingesteld 
(https://www.provincie-utrecht.nl/loket/pdc/@254659/burgerinitiatief/), geregeld in de “Verordening burgerinitiatief 
provincie Utrecht”. Van belang is te weten hoe deze regeling van PS zich verhoudt tot de opdrachten in de motie. 
 
Wij gaan de randvoorwaarden bij het omgaan met inwonerinitiatieven – aan de hand van de genoemde 
aandachtspunten – verder vormgeven en zoeken daarbij afstemming met PS en de regeling t.a.v. het 
burgerinitiatief van PS. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/pdc/@254659/burgerinitiatief/

