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Onderwerp Statenbrief: 
Afdoening motie 130 ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennisnemen en motie 130 als afgedaan te beschouwen.   
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
In uw vergadering van 5 november 2018 is de motie ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ aangenomen. In 
deze motie wordt een verzoek gedaan om inzage te geven in het aantal jongeren dat jaarlijks de provincie 
bezoekt en inzage te geven in wat de provincie doet om jongeren te betrekken bij Provinciale Staten (PS). Ook 
dienen er concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd te worden op dit punt.  
 
 
Voorgeschiedenis 
Motie 130 ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is aanvaard tijdens de PS-vergadering van 5 november 2018. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Aantallen jongeren die de provincie ontvangt 
Afgelopen jaren is er op het gebied van jongerenparticipatie al veel gerealiseerd. Zo ontvangt de provincie elk jaar 
een aantal studenten/scholieren van verschillende onderwijsniveaus, waar verschillende Statenleden bij 
betrokken zijn. De provincie Utrecht ontvangt:  

- jaarlijks 240 tot 260 scholieren die debatteren over verschillende onderwerpen tijdens Op Weg naar het 
Lagerhuis. Hier doen scholen vanuit de hele provincie aan mee.  

- jaarlijks 70 middelbare scholieren in het Model European Parliament.  
- jaarlijks 40 tot 60 middelbare scholieren tijdens het Provinciaal Jeugddebat. Hierbij nemen de 

Statenleden deel als jurylid.  
- in 2018 en 2019 100 studenten Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht.  
- 26 leerlingen uit groep 6 van een basisschool uit Houten. Deze leerlingen kregen in 2019 een 

rondleiding bij de provincie. 
- 14 BMC trainees. Deze trainees kregen in 2019 een rondleiding bij de provincie. 
- 30 leerlingen uit groep 8 van een basisschool uit Vianen. Deze leerlingen kregen in 2019 een rondleiding 

bij de provincie.  
- 24 leerlingen uit groep 8 van een basisschool uit Nieuwegein. Deze leerlingen kregen in 2018 een 

rondleiding bij de provincie.  
- 15 studenten HBO- rechten en Sociaal Juridische Hulpverlening. Deze studenten kregen in 2018 een 

rondleiding bij de provincie. 



 

  

 

- in 2018 298 leerlingen in het Provinciespel van ProDemos. 
- in 2019 circa 80 jongeren die meegepraat hebben over het opstellen van de provinciale Omgevingsvisie. 

 
 
Onderstaand worden een aantal initiatieven nader toegelicht.  
Model European Parliament  
Al 28 jaar organiseert de provincie het Model European Parliament waarin leerlingen gedurende drie dagen 
debatteren over verschillende vraagstukken. De leerlingen spelen het Europees parlement na met 
commissievergaderingen, het opstellen van resoluties en plenaire debatten. Vraagstukken die aan bod kunnen 
komen zijn de aantasting van privacy of de regulering van overheidsfinanciën.  
 
 
Provinciespel 
Sinds mei 2018 organiseert de griffie in samenspel met ProDemos het Provinciespel. In het Provinciespel richten 
MBO-studenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs hun eigen provincie op. In het Provinciespel gaan 
jongeren aan de slag met verschillende vragen zoals, moet er meer streekvervoer komen? Of moet er sneller 
internet komen? Jongeren beslissen namens partijen die ze zelf hebben opgericht en ervaren dat overleg, 
argumenten en een meerderheid nodig zijn om ideeën van de grond te krijgen in een democratische 
samenleving. In 2018 hebben 16 uitvoeringen plaats gevonden, waarmee 298 leerlingen zijn bereikt. De griffie 
heeft samen met ProDemos afgesproken om ook dit jaar weer te streven naar in ieder geval 20 uitvoeringen van 
het Provinciespel. 
 
 
Omgevingsvisie  
Op 19 september 2019 heeft een jongerenbijeenkomst plaatsgevonden in het provinciehuis. Hierbij hebben 
ongeveer 80 jongeren van tussen de 17 en 27 jaar oud meegepraat over de op te stellen provinciale 
Omgevingsvisie. Tijdens de PS-vergadering van 30 oktober is een motie aanvaard om terugkerende 
jongerenbijeenkomsten te organiseren (motie 96 Consequente Jongeren Participizza).  
 
 
Scholieren betrekken bij PS 
Scholieren worden op verschillende manieren betrokken bij PS, zo blijkt uit bovenstaande gegevens. Scholieren 
kunnen in gesprek komen met Statenleden tijdens het Provinciaal Jeugddebat en het debat Op Weg naar het 
Lagerhuis. Bij beide evenementen treden Statenleden op als jurylid. Ook worden Statenleden uitgenodigd bij 
rondleidingen. Dit kan op verzoek van de fractie of op verzoek van degenen die een rondleiding initiëren. Ook 
tijdens het Provinciespel kunnen leerlingen vragen stellen aan Statenleden.  
 
 
Concrete en meetbare doelstellingen 
Op een later tijdstip (naar verwachting Q1 2020) wordt bij u teruggekomen met een uitgewerkt 
programmavoorstel omtrent burgerparticipatie en burgerinitiatieven, waarin concrete en meetbare doelstellingen 
worden opgenomen op het gebied van het laten participeren van inwoners. Dit programmavoorstel besteedt 
onder meer aandacht aan jongerenparticipatie en formuleert hierbij ook concrete en meetbare doelstellingen. In 
dit programmavoorstel zullen doelstellingen worden geformuleerd over het aantal te ontvangen jongeren per jaar. 
Hier wordt tevens jaarlijks over teruggekoppeld.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Afdoen van motie 130 ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' en het formuleren van concrete en meetbare 
doelstellingen in het programma burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Dit uitgewerkt programmavoorstel 
omtrent burgerparticipatie en burgerinitiatieven wordt naar verwachting in Q1 2020 aan u gepresenteerd. Hierbij 
wordt specifiek aandacht besteedt aan de doelgroep jongeren. 
 
 
Financiële consequenties 
Voor de afdoening van motie 130 zijn geen financiële middelen beoogd. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

Begin 2020 wordt bij u teruggekomen met een uitgewerkt programmavoorstel omtrent burgerparticipatie en 

burgerinitiatieven, waarin concrete en meetbare doelstellingen worden opgenomen op het gebied van het laten 

participeren van inwoners. Dit programmavoorstel besteedt onder meer aandacht aan jongerenparticipatie en 

formuleert hierbij ook concrete en meetbare doelstellingen. U zult jaarlijks een terugkoppeling ontvangen van het 

aantal jongeren dat de provincie per jaar ontvangt.    

 



 

  

 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de Statenbrief en motie 130 als afgedaan te beschouwen.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


