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Onderwerp Statenbrief:
Resultaten Quick Scan Provinciale Democratie

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
De provincie Utrecht heeft, samen met een viertal andere provincies, deelgenomen aan de pilot Quick Scan 
Provinciale Democratie (QSPD). Deze scan geeft een beeld van hoe het gesteld staat met de provinciale 
democratie. De scan is bedoeld voor Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en 
inwoners. De QSPD is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 
samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vanuit het programma Democratie in Actie (DiA). 
Met deze brief informeren we u over de resultaten van de Quick Scan.  

Inleiding 
Op 31 maart 2021 bent u middels een statenbrief geïnformeerd over de deelname van de provincie Utrecht aan 
de pilot fase van de QSPD. Via deze brief informeren wij u over de resultaten van deze scan. Er waren twee 
belangrijke redenen om mee te doen aan de QSPD: het sluit aan bij de ambities zoals beschreven staan in het 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde werkprogramma Participatie voor en door de provincie Utrecht (GS 
vergadering van 4 mei 2021), waarover uw Staten zijn geïnformeerd via een statenbrief. In dit programma is 
aandacht voor het samenspel tussen inwoners en provincie. Het gaat hierbij zowel om inwonerparticipatie (de 
inwoner participeert bij de provincie) als om overheidsparticipatie (de provincie sluit aan bij initiatieven vanuit 
inwoners). Daarnaast sluit het meedoen aan deze QSPD aan bij de verantwoordelijkheid en kerntaak van de 
provincie voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Vanuit deze verantwoordelijkheid is de provincie gebaat bij 
een goede wisselwerking tussen de provincie en de samenleving. De QSPD probeert deze wisselwerking onder 
andere in beeld te brengen. 

Gedurende het proces waarin de QSPD is uitgezet is een begeleidingscommissie betrokken geweest waarin een 
Statenlid zitting nam. Daarnaast hebben een drietal Statenleden meegedacht met het formuleren van de vier 
maatwerkvragen. Dit zijn vragen die iedere provincie zelf mag formuleren en toevoegen aan de standaard 
vragenlijst van de QSPD.  

In bijgevoegd hoofdrapport en tabellenbijlage vindt u de resultaten van deze vragenlijst.

Toelichting 
De resultaten van de QSPD vloeien voort uit een online standaard vragenlijst. Deze vragenlijst is uitgezet bij 
inwoners, Statenleden, GS-leden en de provinciale organisatie. De QSPD heeft een vijftal weken online gestaan 
voor deze vier verschillende doelgroepen. De totale respons is weergegeven in onderstaande tabel. 
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Aantal deelnemers Aantal uitgenodigd
Inwoners 118 -* 
Statenleden 8 49 
Collegeleden 5 7 
Ambtenaren 159 1040 

* Inwoners zijn benaderd via berichtgeving op de website van de provincie Utrecht, via sociale media kanalen en via gemeenten 
en enkele maatschappelijke organisaties.  

Vergeleken met andere pilot provincies is de respons ongeveer gelijk. Ook de resultaten komen overeen met 
andere provincies, zoals bijvoorbeeld de bevinding dat het middenbestuur verder van inwoners afstaat vergeleken 
met bijvoorbeeld gemeenten en dat is terug te zien in de resultaten van de vragenlijst. Als provincie Utrecht 
scoren we vergeleken met andere provincies beter op het onderwerp ‘samenspel tussen PS, GS en ambtenaren’. 
We scoren als provincie Utrecht iets minder goed vergeleken met andere provincies op het gebied van 
overheidsparticipatie. Volgens de resultaten van de QSPD zijn we minder goed in staat om initiatieven vanuit de 
samenleving te stimuleren en te ondersteunen. 

De resultaten van deze scan geven, met deze respons, geen representatief beeld weer van de vier doelgroepen. 
Een relatief kleine groep heeft de scan ingevuld waardoor de resultaten een indicatie geven over hoe er over 
bepaalde onderwerpen wordt gedacht. Vanuit DiA is op voorhand aangegeven dat de pilot QSPD is bedoeld om 
een eerste beeld te geven van hoe het gesteld staat met de provinciale democratie. De resultaten zijn wel 
herkenbaar en komen overeen met landelijke trends en onderzoeken naar de democratie: de provincie is als 
middenbestuur een onbekende overheidslaag en staat verder van de inwoners af vergeleken met bijvoorbeeld 
gemeenten. 

De provincie Utrecht heeft deelgenomen aan de pilot fase van deze online vragenlijst om op een experimentele 
wijze in contact te komen met inwoners en op te halen hoe de provinciale democratie wordt ervaren door de 
verschillende doelgroepen. Ondanks de relatief lage respons zijn de resultaten niet onbruikbaar. De resultaten 
van de QSPD worden meegenomen als input in de participatievisie, leidraad en verordening en bij de actualisatie 
van het concept werkprogramma Participatie voor en door de provincie Utrecht. 

Vervolgprocedure / voortgang
De resultaten worden, zoals hierboven beschreven, meegenomen in de actualisatie van het werkprogramma 
Participatie voor en door de provincie Utrecht en in de participatievisie, leidraad en verordening. De uitkomsten 
van de QSPD worden tevens toegestuurd aan het CMT.

De tool QSPD wordt geëvalueerd en nadat eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd zullen overige provincies de 
vragenlijst uitvoeren. Op basis van een bespreking in IPO verband is geconstateerd dat er voldoende draagvlak is 
om het gesprek voor te zetten met BZK en VNG om dit project door te ontwikkelen. De exacte rol van BZK is nog 
onduidelijk mede n.a.v. het ontbreken van een regeerakkoord en de afronding van DiA.  

Bijlagen
1. Quick Scan Provinciale Democratie rapportage
2. Quick Scan Provinciale Democratie tabellen  

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
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