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Onderwerp Statenbrief: 
Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD)  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
BZK heeft in samenwerking met de VNG vanuit het programma "Democratie in Actie" (DiA) een Quick Scan 
Lokale Democratie (QSLD) ontwikkeld. Het IPO heeft gekeken of bij dit programma kon worden aangesloten, om 
een vollediger beeld te gaan krijgen van de decentrale democratie. Na positieve geluiden over de QSLD is 
besloten om ook een Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) te ontwikkelen. Deze scan brengt 
laagdrempelig en snel in beeld hoe het staat met de decentrale (lokale c.q. provinciale) democratie. 
 
Alle 12 provincies zullen deelnemen aan de scan. De provincie Utrecht zal, samen met vier overige provincies, 
als eerste deelnemen aan de pilot van de scan.  
 
Inleiding  
Het betrekken van inwoners is een belangrijke ambitie van onze provincie. De QSPD is een instrument om meer 
inzicht te krijgen in hoe het gesteld staat met de democratie in de provincie. Dit instrument past binnen het 
programma Participatie voor en door de provincie Utrecht dat momenteel ontwikkeld wordt en waarover in Q1 
2021 nader met u wordt gesproken.  
 
Als middenbestuur heeft de provincie samen met gemeenten en waterschappen te maken met grote 
maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, bodemdaling, etc. Het is hierbij 
zeer nuttig om goed inzage te krijgen in het interne en externe democratische samenspel. Door middel van de 
QSPD kan bijvoorbeeld de relatie tussen de provincie en maatschappelijke initiatieven onder de loep worden 
genomen. Of ervaringen met burgerparticipatie van georganiseerde groepen inwoners bij belangrijke dossiers 
zoals natuur- en milieubeleid in kaart worden gebracht. 
 
De scan geeft een beeld van hoe het gesteld staat met de democratie in onze provincie. De vragenlijst van de 
QSPD wordt ingevuld door de volgende vier groepen; PS-leden, GS-leden, ambtelijke organisatie en externen, 
zijnde (georganiseerde) inwoners. Aan de hand van deze uitkomsten kan de provincie het gesprek aangaan met 
inwoners en kan gekeken worden hoe de democratie te verbeteren. Daarnaast komt ook het interne samenspel 
en het functioneren van GS, PS en de ambtelijke organisatie in de vraagstelling aan bod. Dit heeft raakvlakken 
met Provinciale Utrechtse Bondgenoten (PUB) wat gericht is op het verbeteren van de relatie tussen deze drie 
gremia. 
 
Toelichting  
Deze scan zal geen representatief beeld geven van hoe het gesteld staat met de democratie in de provincie 
Utrecht. Het is daarom van belang om aan de voorkant stil te staan bij de uitkomsten en (het draagvlak voor) 
mogelijke vervolgacties die op basis van de uitkomsten ontstaan. Desalniettemin biedt deze scan een mooie kans 
om te experimenteren en te bekijken/onderzoeken of dit innovatief initiatief werkt om meer in contact te komen 



 

  

 

met inwoners en hen meer te betrekken. Daarnaast geeft de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de 
deelnemende provincies een belangrijke meerwaarde. We zien hier een kans om ons, samen met andere 
provincies, te ontwikkelen. 
 
Financiële consequenties  
De totale kosten voor de QSPD bedragen maximaal €45.750  
Dit komt neer op een bijdrage van €4.000 per provincie bij een deelname van alle 12 provincies. Hiervoor zijn 
middelen beschikbaar in meerjarendoel 9.4.1 (Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten 
betrokken), dat valt onder beleidsdoel 9.4 (In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via 
bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot).    
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op een later moment, in de aanloop naar de uitvoering van de scan, wordt u actief betrokken bij de Quick Scan 
Provinciale Democratie. Iedere provincie krijgt in de pilot fase de mogelijkheid om een viertal eigen vragen te 
formuleren. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en te doen.     
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