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3.18  Concept werkprogramma Participatie voor en door de provincie Utrecht (2021BEM90) opwaarderen ter 
bespreking 

Wij hebben daarvoor de volgende motivatie:

Het doel van het werkprogramma is ‘het samenspel tussen inwoners en de provincie te verbeteren, door de 
kracht uit de samenleving beter te benutten en daarmee beter en breed gedragen beleid te maken. Bij de 
uitwerking van dit werkprogramma staan de volgende drie subdoelen centraal:

In de informatiesessie over participatie op 3 februari jl in de commissie BEM heeft Menno Hurenkamp ons een 
aantal interessante inzichten gegeven over participatie:

 De burger bestaat niet, voorselectie is onvermijdelijk. Tijdstip, thema, soort uitnodiging bepalen mee wie 
komt. Hier lijkt het mentality model dat de provincie wil hanteren op in te spelen. Het is ons echter niet 
duidelijk wat de provincie vervolgens wil met de ‘doelgroepenkaart’ die hieruit zou moeten ontstaan? Wil 
de provincie alle verschillende doelgroepen ‘betrekken’? Waarbij dan precies?  

 Bindende besluitvorming of geïmproviseerde participatie geven hoger opgeleiden meer ruimte, eerlijke 
participatie moet draaien om advies in gestructureerde context. 

Wij missen in het werkprogramma een concrete visie op hoe we ook met name lageropgeleiden, die te 
maken krijgen met plannen van de provincie in hun persoonlijke leefomgeving, de mogelijkheid geven om 
actief te participeren in formele trajecten. Dit is tot nu toe vooral een privilege van hogeropgeleiden 
gebleken, van mensen die de weg naar en binnen het provinciehuis goed weten te vinden. Hoe gaat de 
gedeputeerde dit omdraaien? 

 Doelen van participatie zijn tegenstrijdig en moeten tegen elkaar afgewogen worden. 

In het werkprogramma wordt niet expliciet gemaakt welke doelen de provincie precies voor ogen heeft met 
participatie, eventueel uitgesplitst naar beleidsterrein. Het blijft een beetje hangen op het niveau van ‘zoveel 
mogelijk mensen betrekken om draagvlak te vergroten’. Kan de gedeputeerde hier op reflecteren?



 De participatieladder is een begrip dat ooit bedoeld is om uit te leggen hoe het NIET moet. In de bijlage 
staat de participatieladder echter helemaal uitgewerkt met als hoogste trede: PS. We snappen eigenlijk 
niet zo goed hoe deze ladder in de stukken terecht is gekomen. Kan de gedeputeerde hierop ingaan?


