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Dekken de omschrijvingen voor jou de lading? 
Vul aan, nuanceer.

Overheids-
participatie

Inwoners-
participatie

Omgevings-
gericht
werken

Communicatie

Het draait om wederkerigheid: tweerichtingsverkeer tussen

provincie en inwoners - over en weer geven en nemen



Provincie Inwoners

3b

Wat motiveert jou om in gesprek te gaan met 
inwoners? Schrijf op.

Welke voorbeelden heb jij bij de hoofdmotieven?  
Vul aan.



Provincie Inwoners

3c

Hoe ambitieus moeten we volgens jou  
zijn als provincie? Geef jouw kijk.



Provincie Inwoners
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Hoe zie jij dat? Schrijf het erbij. 

Gebeurt het nu ook, nee zeggen? 
Geef voorbeelden.



Provincie Inwoners

5b

Wat vind je van de uitspraken? Schrijf het erbij.
Hoe zijn we zichtbaar in participatieprocessen  
via en met anderen? Geef voorbeelden.

Hoe bieden we samenwerkingspartners een helpende 
hand in de uitvoering; hoe faciliteren we dan? Geef 
voorbeelden.

Hoe zie jij dat directe contact met inwoners? 



Provincie Inwoners

6

Wat helpt jou in participatieprocessen? 

Wat zijn jouw wensen en ideeën voor een leidraad?



OOG VOOR AL ONZE INWONERS 
Sociale agenda c kansengelijkheid
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Toetssteen

1. Mens centraal

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 
verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 
suspects te bereiken

5.  Procedureel rechtvaardig: inwoners 
betrekken bij de juiste procedures, 
gelegenheid geven om inbreng te geven 
en de uitkomst te beïnvloeden

6.  Proportioneel: participatie in verhouding 
tot ruimte voor invloed

7.  Meedoen: aansluiten bij 
inwonersinitiatieven

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 
verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 
verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

2. Gebruikersperspectief

Toetssteen

1. Mens centraal

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

suspects te bereiken

5.  Procedureel rechtvaardig: inwoners 

betrekken bij de juiste procedures, 

gelegenheid geven om inbreng te geven 

en de uitkomst te beïnvloeden

6.  Proportioneel: participatie in verhouding 

tot ruimte voor invloed

7.  Meedoen: aansluiten bij 

inwonersinitiatieven

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief
2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 2. Gebruikersperspectief

Toetssteen

1. Mens centraal
2. Gebruikersperspectief
3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual suspects te bereiken
5.  Procedureel rechtvaardig: inwoners betrekken bij de juiste procedures, gelegenheid geven om inbreng te geven en de uitkomst te beïnvloeden

6.  Proportioneel: participatie in verhouding tot ruimte voor invloed
7.  Meedoen: aansluiten bij inwonersinitiatieven

2. Gebruikersperspectief
3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief
3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief
2. Gebruikersperspectief
3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

2. Gebruikersperspectief

Toetssteen1. Mens centraal

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

suspects te bereiken

5.  Procedureel rechtvaardig: inwoners 

betrekken bij de juiste procedures, 

gelegenheid geven om inbreng te geven 

en de uitkomst te beïnvloeden

6.  Proportioneel: participatie in verhouding 

tot ruimte voor invloed

7.  Meedoen: aansluiten bij 

inwonersinitiatieven

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

verschillende groepen of mensen

4.  Creatief: manieren vinden om unusual 

2. Gebruikersperspectief

2. Gebruikersperspectief

3.  Inclusie: aandacht voor alle mogelijke 

2. Gebruikersperspectief



EXPERIMENTEREN MET EIGENAARSCHAP
We geven inwonersinitiatieven de ruimte en staan open 
voor verdergaande vormen, zoals het Right to Challenge.

PARTICIPATIE-TENTOONSTELLING   |  Het energieke gesprek met inwoners

3b
Eigenaarschap

inwoners nemen 
verantwoordelijkheid

Draagvlak
begrip en steun voor 
plannen en besluiten

Kwaliteit
betere plannen 

Ideologie
iedereen doet mee 

(inclusie)

Bewustwording
inwoners voelen zich 
medeverantwoordelijk

Zeggensc
hap Financiële

voordelen

Betere
besluiten

Betere
aanpak

Democratisch 
recht
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Voorbeeld
De Jelt c de provincie Utrecht stimuleert collectief particulier 
opdrachtgeverschap. 
De initiatiefnemers willen met elkaar een wooncoöperatie starten. De 
initiatiefnemers vormen dan met elkaar een stichting zonder winstoogmerk. De 
stichting verhuurt de woningen aan de deelnemers voor een betaalbare huurprijs. 
De provincie steunde dit initiatief door een deel van de voorbereidingskosten te 
subsidiëren. De groep is nu op zoek naar een locatie.

Provincie Inwoners

Welke voorbeelden heb jij? Voeg toe.

Right to Challenge (uitdaagrecht)
Inwoners krijgen de ruimte om in hun directe leefomgeving overheidstaken over te nemen 
als zij denken deze beter en goedkoper uit te kunnen voeren. Of als dat leidt tot meer 
lokale verantwoordelijkheid en betrokkenheid. We willen niet dat het Right to Challenge tot 
een maatschappelijke tweedeling leidt als alleen een kleine groep er gebruik van maakt. 

Past het Right to Challenge bij onze positie als middenbestuur?

Wat betekent deze ontwikkeling voor de rol van Provinciale Staten?

Hoe borgen we een inclusieve aanpak met oog voor kwetsbare 
doelgroepen? Geef jouw kijk.



HET ENERGIEKE GESPREK MET INWONERS
Op weg naar een visie en leidraad
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PARTICIPATIE-TENTOONSTELLING

Deze tentoonstelling is het resultaat van een documentenscan en 
interviews met collega’s over het samenspel met inwoners.

Het zijn ingrediënten voor de visie en leidraad. Zodat wij als provincie 
gaan varen op eenzelfde participatiekompas. 

Arne Schaddelee, 
Gedeputeerde participatie

Wandel langs de panelen - sta stil bij de uitspraken 
en vind er iets van! Vul aan met jouw ervaringen, 
denkbeelden, wensen en ideeën.

Provincie Inwoners
Provincie Inwoners

Het zijn ingrediënten voor de visie en leidraad. Zodat wij als provincie 
gaan varen op eenzelfde participatiekompas. 

Arne Schaddelee, 
Gedeputeerde participatie

“Participatie begint bij 
het intern bezinnen op de 
‘why’: wat willen we echt 

en waarom?”



Overheids-
participatie

Inwoners-
participatie

Omgevings-
gericht
werken

We betrekken de buitenwereld in onze 

plannen en projecten. We benutten 

info uit andere participatieprocessen. 

We verdiepen ons in eerder geleverde 

argumenten en meningen. 

We communiceren duidelijk over het proces en de 

ruimte voor invloed. We staan open voor vragen. 

We leggen ook uit waarom we niet participeren. En 

bieden zo mogelijk een alternatief.

We reageren op 

ontwikkelingen van buiten,

spelen daarop in. We geven

inwonersinitiatieven 

de ruimte.

We promoten de mogelijkheden voor inwoners om bij te dragen 

aan de uitvoering van kerntaken van de provincie. We geven 

aan wat ze van de provincie mogen verwachten. 

Communicatie

De opgave en de omgeving 

zijn leidend in onze 

communicatie. Daar hoort 

het opstellen van een 

omgevingsanalyse bij. 

Het draait om wederkerigheid: tweerichtingsverkeer tussen

provincie en inwoners - over en weer geven en nemen

INWONERSPARTICIPATIE 
Wij nemen als provincie het initiatief om inwoners te betrekken bij de 
voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van beleid.*

OVERHEIDSPARTICIPATIE 
Inwoners(groepen) nemen het initiatief om de provincie te betrekken bij 
hun maatschappelijke initiatieven.*

OMGEVINGSGERICHT WERKEN  
We brengen belangen en standpunten in beeld en zoeken naar een 
resultaat dat het meest acceptabel is. 

COMMUNICATIE
We brengen een bepaalde boodschap over.  
Het kan gaan om inhoudelijke informatie, bewustwording of aansporing.

*     De definities sluiten aan bij de omschrijving van ProDemos, Huis voor democratie  
en rechtsstaat. Alleen hebben wij het over inwoners, niet over burgers.

HET ENERGIEKE GESPREK VOEREN MET INWONERS 
Hier hebben we het over. En zo verhoudt het een zich tot het ander.

“Participatie betekent in 
essentie actieve deelname.”
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Dekken de omschrijvingen voor jou de lading? 
Vul aan, nuanceer.

ProvincieInwoners

1



MET DE DEUR IN HUIS 
Over deze onderwerpen zijn we in 
onze dagelijkse praktijk in gesprek 
met inwoners. 

“We zien participatie 
niet als een verplichting, 
maar als een kans om de 
uitvoering te verrijken en 

te verbeteren.”
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Over welke onderwerpen ben jij 
in gesprek met inwoners? En/of: 
welke praktijkvoorbeelden ken jij? 
Vul aan! 

Provincie Inwoners

2

Ruimte voor de rivier

Energiecoöperaties en collectieven  

steunen
Pilots gespikkeld bezitEnergietransitie; ook voor mensen  

 met een klein inkomen

Groene schoolpleinen

Groen aan de buurt

Bijenvriendelijk park Snuff
elfi

ets
exp

erim
ent

‘meet
 je 

sta
d’

Maatschappelijke functie bibliotheken

Cultuur en erfgoed laagdrempelig maken

Stimuleren (regionale) festivals

Verbeteren haltes Uithoflijn, 

parkeergarages Breukelen 

en stationsgebied Utrecht 

(openbaar vervoer)

Collectief particulier opdrachtgeverschap
Versnelling woningbouwopgave

OOG VOOR  
AL ONZE 

INWONERS  
Sociale agenda

Gezonde en veilige leefomgeving



WAAROM? DAAROM! (1) en (2)
Dit zijn onze beweegredenen om met inwoners in gesprek te gaan.
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PARTICIPATIE PAST BIJ ONZE KERNWAARDEN & UITNODIGENDE BESTUURSSTIJL

SAMEN
Wederkerig - niet alleen onze 
invalshoek, maar ook die van 

inwoners(groepen). Op de relatie, 
vanuit vertrouwen: minder regels, 

niet bang voor precedenten.

OPEN
Ruimhartige en transparante 

omgang met informatie. Dus ook 
naar buiten met ongemakkelijke 

keuzes en dilemma’s. 

INCLUSIEF
Participatie toegankelijker maken 
en verbreden, zodat verschillende 

typen inwoners deelnemen 
(diversiteit). 

UITNODIGEND
Inwoners stimuleren en 

faciliteren om hun stem te laten 
horen en initiatief te nemen. 

Aanvullend op de representatieve 
democratie.

1

2

Maatschappelijk
Ze versterken de saamhorigheid 

en onderlinge betrokkenheid.

Coalitieakkoord 2019-2023, DNA profiel GS, participatieaanpak Omgevingsvisie 2017, Sociale Agenda - concept beleidskader, september 2021.

[Bron: Arwin van Buuren]

PARTICIPATIE PAST IN EEN TRADITIE

Hoe het begon ... De Stichtse Landbrief uit 1375 is het startpunt voor de Staten van Utrecht als standenvergadering. 
Adel en burgers kregen meer medezeggenschap. De bisschop mocht voortaan alleen oorlogvoeren of belasting heffen als 
de standen daarvoor toestemming gaven. 

Motieven voor uitnodigend bestuur

Inhoudelijk
 Initiatieven van buiten 
brengen meer innovatieve, of 
meer integrale oplossingen.

Bestuurlijk 
Ze hebben realisatiekracht. Organisatorisch

De ambtelijke en politieke 
organisatie worden er beter van.

Democratisch
Ze brengen nieuwe vormen 

van zeggenschap.

Financieel 
Ze bieden oplossingen die 

goedkoper zijn of waar 
anderen aan bijdragen. 



WAAROM? DAAROM! (3) en (4)
Dit zijn onze beweegredenen om met inwoners in gesprek te gaan.
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Wat motiveert jou om in gesprek te 
gaan met inwoners? Schrijf op
Welke voorbeelden heb jij bij de 
hoofdmotieven? Vul aan

3b

3

4

Provincie Inwoners

PARTICIPATIE IS NODIG EN GEWENST

De rol en betekenis van de volksvertegenwoordiging 
is behoorlijk veranderd. Mondige en maatschappij-
kritische inwoners willen meepraten, meebeslissen 
en meedoen. Nieuwe opvattingen over de rol van de 
overheid geven inwoners meer ruimte om zelf met 
oplossingen te komen. Nieuwe technologie en social 
media maken participeren gemakkelijker.

WE HEBBEN VERSCHILLENDE MOTIEVEN OM TE WILLEN PARTICIPEREN; 
ONS HOOFDMOTIEF MAKEN WE BIJ DE START DUIDELIJK

Ook INWONERS hebben hun motieven om te willen meepraten, meebeslissen en meedoen.

Met als praktijkvoorbeeld

Eigenaarschap
inwoners nemen 

verantwoordelijkheid

Draagvlak
begrip en steun voor 
plannen en besluiten

Kwaliteit
betere plannen 

Ideologie
iedereen doet mee 

(inclusie)

Bewustwording
inwoners voelen zich 
medeverantwoordelijk

Zeggensc
hap Financiële

voordelen
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Lekdijk

Snelfietsroute 
IJsselstein

Maatschappelijke functie bibliotheken
Med

e

ve
ran

tw
oo

rde
lijk

Snuffelfiets

Groen aan de Buurt

Energiecoöperaties



WAAROM? DAAROM! (5)
Dit zijn onze beweegredenen om met inwoners in gesprek te gaan.
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Hoe ambitieus moeten we volgens jou zijn als provincie?
Geef jouw kijk

3c

5 PARTICIPATIE WORDT WETTELIJK VERANKERD

Omgevingswet 
Ingangsdatum 1 juli 2022

Wet versterking participatie op decentraal niveau 
Consultatie afgerond, wet in 2021 in behandeling 2e kamer 

Omgevingsregeling art. 7.4 Omgevingsbesluit art. 10.2,10.7, 10.8 Participatieverordening Right to Challenge / Uitdaagrecht 

Aanvraagvereiste participatie 
omgevingsvergunning

Motiveringsplicht omgevingsvisie en 
projectbesluit

Ruimere mogelijkheden 
burgerbetrokkenheid dan alleen 
inspraak (verordening)

Provincie wordt gevraagd zich uit te 
spreken over de overname uitvoering 
van overheidstaken door inwoners 
(beleid)

De provincie stimuleert initiatiefnemers 
(overheid en samenleving) om de omgeving 
bij het plan te betrekken, door te vragen of 
en hoe de initiatiefnemers hun omgeving 
hebben betrokken en wat daarvan het 
effect is.

De provincie verantwoordt zich over hoe 
er is geparticipeerd bij plannen van de 
overheid. 
•   Hoe hebben we inwoners betrokken?
•   Wat doen we met de resultaten?
•   Voldoen we aan ons participatiebeleid?

Decentrale overheden kennen ook andere 
vormen van betrokkenheid dan alleen 
inspraak, zoals burgerfora, (gelote) 
burgerpanels, meedenken bij projecten, 
digitale peilingen, online burgerbegrotingen.

Decentrale overheden dagen inwoners 
of maatschappelijke partijen uit om de 
feitelijke uitvoering van een taak over 
te nemen, al dan niet met bijhorend 
budget, als zij denken deze taak beter en 
goedkoper te kunnen uitvoeren.

ProvincieInwoners



FOCUS OP WAAR WE ALS PROVINCIE VAN ZIJN 
Centraal staat het gezamenlijk werken aan inhoudelijke provinciale doelen.

WE ZEGGEN OOK ‘NEE’ TEGEN PARTICIPATIE 
Dat doen we zorgvuldig.
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“Cruciaal is dat we 
tijdig communiceren 
en duidelijk zijn over 

verwachtingen.”

In participatietrajecten gaat het dus NIET om:

ZICHTBAARHEID van de 
provincie; dat kan wel een 
bijkomend positief effect 
zijn 

Inzet van de meest 
vernieuwende METHODEN 
EN TECHNIEKEN om met 
inwoners in gesprek te gaan 

KWANTITEIT: zo veel 
mogelijk inwoners uit alle 
mogelijke doelgroepen zien 
te betrekken

De CONCURRENTIE met 
andere overheden; we 
zitten niet op andermans 
stoel 

Het participeren als 
DOEL OP ZICH

GEEN SPEELRUIMTE
We hebben als provincie 
al bepaald wat er gaat 
gebeuren

GEEN MATCH 
Inwonersinitiatieven sluiten 
niet aan bij onze kerntaken; 
we wijzen de weg naar een 
andere bestuurslaag

GEEN TIJD, GELD, 
CAPACITEIT
We kunnen een samenspel 
met inwoners niet 
waarmaken. 

GEEN BALANS
De speelruimte van 
inwoners is klein en 
van de provincie groot 
(disproportioneel).

GEEN PRIORITEIT? 
We kunnen verwachtingen 
en provinciale verplichtingen 
niet waarmaken 

Altijd: Communiceren – verwachtingen over en weer uitspreken aan de voorkant – zo mogelijk een alternatief bieden, zoals doorverwijzen

Hoe kijk jij naar 
deze dilemma’s? 
Schrijf het erbij.

ProvincieInwoners

Hoe zie jij dat? Schrijf het erbij. Gebeurt het nu ook, nee zeggen? Geef voorbeelden.

Provincie Inwoners

4

Dilemma’s

Niet op de voorgrond treden als middenbestuur      Zichtbaar willen zijn

Open voor de inbreng van iedere inwoner     Doelgericht uitnodigen: niet iedereen bij alles betrekken



4.   Partner: samenwerken op basis van 
gelijkwaardigheid
We participeren actief om het doel te 
realiseren, in een gelijkwaardig samenspel 
met anderen. We kunnen capaciteit,  
kennis en geld inbrengen.  

 

Partner van inwoners die zelf luchtkwaliteit 
meten en de data opsturen naar het RIVM

  5.   Ondersteuner: faciliteren 
We realiseren beleidsdoelen door anderen 
te ondersteunen om stappen te zetten. 
Bijvoorbeeld door het opzetten van 
overlegstructuren of te faciliteren met 
 kennis of capaciteit. 

 

Ondersteuner Van gemeenten bij ontwikkeling 
Regionale Energie Strategie, met mensen en 
middelen.

6.   Motivator: communiceren
We spreken partijen aan op een door 
ons gewenste ontwikkeling. We bewegen 
hen om doelen te realiseren, zonder een 
voortrekkersrol in te nemen. 

 

Motivator die oproept tot inwonersinitiatief 

7.   Scheidsrechter: kaders stellen, toetsen, 
afwegen en handhaven 
We geven aan wat het speelveld is, maken 
een afweging tussen belangen en handhaven 
de regels.  

 

 

Scheidsrechter die oordeelt over het naleven van 
gelijke verstrekking van subsidies 

SAMENSPEL
A. In ieder participatietraject verduidelijken wij onze rol*en die van anderen.
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1.   Opdrachtgever: aansturen 
We vragen partners om maatregelen te 
treffen, betalen voor hun inspanningen, volgen 
of onze doelen worden gerealiseerd. 

 

Opdrachtgever voor (agrarisch) natuurbeheer

2.   Trekker: actieve regie voeren 
We zijn opdrachtgever én hebben in het 
uitvoerings-proces een actieve rol om een 
maatregel zo snel mogelijk te realiseren.

 

Trekker van instrumenten voor inclusieve 
energietransitie

3.   Subsidieverstrekker: stimuleren met geld
We geven aan welke diensten we willen 
afnemen, bepalen de vergoeding en hoeveel 
geld we er in totaal voor over hebben. 

 

Subsidieverstrekker van regionale festivals

Dekken de rolomschrijvingen de lading?

Welke voorbeelden kun jij toevoegen?

ProvincieInwoners

“Succesvolle 
participatie is vooral 
ook het eigen maken 

van een nieuwe 
rolinvulling van de 

provincie.”

* Natuurvisie provincie Utrecht, 2018.
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Samenspel Provincie Utrecht - inwoners

Inwonersparticipatie

Overheidsparticipatie

Rechtstreeks in contact

Via anderen in contact

Zoals Fietsersbond, IVN, NMU,  
Utrechts Landschap, ROCOV 
Utrecht, COC Midden-Nederland

Provincie

26
Gemeenten

4 Water-
schappen

Maat-
schappelijke 
organisaties

1,35 miljoen
inwoners

SAMENSPEL
B. We staan vooral via en met anderen in contact met inwoners

REDENEERLIJN

Wat vind je van deze 
redeneerlijn? 
Schrijf het erbij

-   Participeren met inwoners doen we meestal via andere overheden en/of 
maatschappelijke partners. 

-   Want dat past bij onze positie als middenbestuur en ons basisprincipe om 
lokaal te doen wat kan en provinciaal wat moet. En dat is effectiever om 
onze participatiedoelen te bereiken en daarmee onze inhoudelijke doelen. 

-   Dus is onze rol in veel participatieprocessen om onze samenwerkings-
partners te stimuleren en te faciliteren.

1.  Ook als we participeren met inwoners via 
andere partijen kan de provincie zichtbaar zijn.

2.  Het directe contact met inwoners kan 
toenemen door meer inwonerinitiatieven 
(overheidsparticipatie) en experimenten  
met het Right to Challenge. 

Ui
ts

pr
aken

“We hanteren het principe 
‘lokaal wat kan, provinciaal 
wat moet’ om de doelen in 
samenwerking te halen.”

Provincie Inwoners
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5c

SAMENSPEL
C. De positie van Statenleden in het samenspel met inwoners is duidelijk.

Volksvertegenwoordiger 
Antenne voor wat leeft in de samenleving

HET ENERGIEKE GESPREK MET INWONERS

Rollen in het participatieproces

Tussentijds AchterafVooraf

• Inhoud

• Proces

• Inhoud

• Proces

Kaders stellen ControlerenPassief Actief

Participatie
kompas

Erkennen

Verrijken

Herkennen

Hoe vullen Statenleden in participatietrajecten nu hun rol in van 
volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur? Geef voorbeelden

Hoe actief/passief willen Statenleden de participatie tussentijds volgen? 
Welke rol willen ze spelen?

Ook uitnodigend besturen heeft een houvast nodig: kaders die de uitnodiging vergezellen. 
Hoe te balanceren tussen minder kaders (zodat ruimte ontstaat) en extra kaders (om te 
voorkomen dat diegenen die niet participeren buiten spel staan)?

Provincie Inwoners



ALTIJD MAATWERK en een LEIDRAAD
We doorlopen steeds deze vragen voordat we met inwoners in gesprek gaan.

PARTICIPATIE-TENTOONSTELLING   |  Het energieke gesprek met inwoners

Participatie
kompas

Wat willen we in contact 
met inwoners bereiken?

Hoe wegen we de inbreng van 
inwoners? [Belofte]

Waarom maken 
we werk van het 
samenspel met 

inwoners?

Wie willen we laten participeren? 
[Inwonersprofielen]

Welke beïnvloedingsruimte 
bieden we inwoners?

Hoe organiseren we de 
participatie? [Rechtstreeks 
of via anderen, kanalen en 
gespreksvormen - fysiek en 

online -  in aansluiting op 
inwonersprofielen, verwerking 

resultaten, communicatie] 

Wat helpt jou in participatieprocessen? 
Wat zijn jouw wensen en ideeën voor een leidraad?

Provincie Inwoners

6

Het energieke gesprek met 
inwoners wordt al volop gevoerd. 
De visie en leidraad gaan richting 
en houvast bieden aan PS en 
de ambtelijke organisatie voor 
toekomstige participatietrajecten. 

De leidraad is vooral bedoeld als 
een praktisch ‘doe-handvat’ voor 
ambtenaren. 



REAGEER OP DEZE STELLINGEN!
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Sta stil bij de stellingen en vind er iets van.

Provincie Inwoners

7

We maken onvoldoende 
duidelijk aan inwoners 
wat er met hun inbreng 

is gedaan.

...

8
We slagen er niet in om 
andere typen inwoners 
te betrekken, dan de 

usual suspects.

7
Gemeenten staan dichter bij 

onze inwoners. Onze provinciale 
rol kan die van verbinder, 

inspirator en kennisplatform zijn.

We richten ons vooral 
op het creëren van 

draagvlak, zonder écht 
zeggenschap te delen 

met inwoners. 

1

  O

ve
rdenkertje 

11 
Een gemeente binnen de provincie Utrecht 
houdt een referendum, of organiseert een 

groots opgezet participatietraject. Zowel de 
volksraadpleging als het participatietraject 

raken aan opgaven van onze provincie. 

Hoe stellen we ons op?  
En waarom?

Heb je voorbeelden?  
Voeg ze toe

6 
Als provincie moeten we ons 

opwerpen als hoeder van 
een zuiver proces, waarin er 
een gelijk speelveld is voor 

alle belanghebbenden. 

4 
Inwoners die niet participeren 

hebben ook legitieme belangen, 
die in de afweging betrokken 
moeten worden. Dat kan via 

participatie, maar ook via politieke 
representatie in PS. Als dit niet 

het geval is, wordt participatie een 
versneller van ongelijkheid.2

3
Er is niets mis met de 

‘beroepsparticipanten’ die hun 
weg goed weten te vinden, 
maar als zij domineren in 

discussies die hen niet primair 
aan gaan, dan doen we iets 

niet goed. 

9 
Door ongelijke 

inbreng van inwoners 
leidt participatie tot 

versterking van sociale 
ongelijkheid.

5
Inwonersparticipatie is nuttig als 
er ruimte en waardering is voor 
de uiteenlopende perspectieven 
van zowel deelnemende als niet-
deelnemende, kritische inwoners.

10 
Een eerlijk 

participatieproces is 
belangrijker dan de 

uitkomst.
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In gesprek met inwoners over …

Indirect via gemeenten Onze rol: initiatiefnemer
Direct als wegbeheerder Onze rol: trekker
Intensieve samenwerking met Amersfoort, Hilversum, 
Nieuwegein en IJsselstein. 
-    Rolverdeling vastgelegd in een intentieverklaring. 
-    Afspraak om keuzes gezamenlijk te maken. 
-    In uitvoeringsovereenkomst: provincie voert werk uit in 

opdracht van gemeente (onder mandaat gemeente).

“Zonder intensieve bemoeienis van ons komen deze projecten 
niet van de grond.”

Gefaseerd
-    Fase voorlopig ontwerp met georganiseerde groepen: 

wijkorganisaties, fietsersbond, lokale belangenorganisaties.
-    Fase routekeuze: met individuele inwoners uit directe 

omgeving via organisaties zoals afdelingen van de 
Fietsersbond.

Kwaliteit als hoofdmotief 
Door goed te luisteren is besloten een route anders te 
leggen.

“Ik heb dit punt geobserveerd en het is vooral voor fietsers 
heel gevaarlijk om over te steken.”

240 reacties met suggesties en pas-op-jes
Inbreng o.a. via Prikopdekaart, website ontwikkeld met onze 
GISmensen. Met digitale kaarten, waar mensen opmerkingen 
op konden plaatsen. 

Participatie en communicatie hand in hand
Bewonersbrief - plaatselijke media - antwoordnota gestuurd 
aan alle betrokkenen en geplaatst op website. Iedereen ziet 
daar zijn eigen opmerkingen in terug en kan zien wat er mee 
gebeurd is. www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/
fiets/snelfietsroutes

“Bij digitale participatietrajecten bereiken we meer mensen en 
andere doelgroepen (waaronder jongeren) dan diegenen die 
gewoonlijk op inloopavonden afkomen. Zo komen ook eerder 
positieve reacties naar voren.”

Vraag aan PS
Kunnen we de term ‘snelfietsroutes’ inwisselen voor 
‘doorfietsroutes’? Daarmee doorbreken we het beeld dat het 
alleen om super snelle elektrische fietsen zou gaan. 

Snelfietsroutes 
Utrecht wil dé fietsregio van Europa worden. Provincie en gemeenten willen nieuwe 
snelfietsroutes aanleggen, zodat fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel kunnen 
doorfietsen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te 
pakken. 

Samenspel Provincie Utrecht - inwoners

Inwonersparticipatie

Overheidsparticipatie

Rechtstreeks in contact

Via anderen in contact

Zoals Fietsersbond, IVN, NMU,  
Utrechts Landschap, ROCOV Utrecht, 
COC Midden-Nederland

Provincie

26
Gemeenten

4 Water-
schappen

Maat-
schappelijke 
organisaties

1,35 miljoen
inwoners



In gesprek met inwoners over …

Direct – Onze rol: trekker 
-    Provincie regelt het project- en programmamanagement en 

de ondersteuning voor de deelnemers Snuffelfiets.
-    Provincie is zichtbaar als initiatiefnemer van het 

experiment. https://snuffelfiets.nl/

Indirect – Onze rol: ondersteuner
-    Middelbare scholen ontwikkelen lesmateriaal rond de 

snuffelfiets ondersteunt door GLOBE, RIVM en provincie.

Ideologisch, democratisch ideaal als 
hoofdmotief 
-    Gezonde democratie. De zelfmetende inwoner verzamelt 

data en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. 
-    Bewustwording. Inwoners krijgen inzicht in hun eigen 

leefomgeving. Besef dat het eigen gedrag ook van invloed 
is op schone lucht (bijv. houtstook en duurzame mobiliteit).

Open voor ieders inbreng 
In de praktijk zijn deelnemers vaak inwoners met 
betrokkenheid bij hun leefomgeving. En die zich vaak al 
bewust zijn van het onderwerp. 

Verwachtingsmanagement richting deelnemers
-    De snuffelfietsen meten en het RIVM organiseert.
-    Luchtkwaliteitbeleid wordt gemaak op basis van modellen 

en niet op basis van snuffelfietsdata.

Gezonde lucht 
Ruim 500 inwoners van de provincie Utrecht meten met een sensor op hun fiets de 
luchtkwaliteit onderweg. De verzamelde gegevens helpen overheden om de infrastructuur 
voor fietsers te verbeteren en meer groene fietsroutes te ontwikkelen. Het gaat ook om 
luchtkwaliteit, volksgezondheid, interactie/participatie en geluksbeleving.

Samenspel Provincie Utrecht - inwoners
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In gesprek met inwoners over …

Indirect – Onze rollen:
•  subsidieverstrekker 
Subsidie voor bewonerscollectieven/energiecoöperaties 
bij het uitvoeren van inclusieve projecten voor 
energiebesparende maatregelen en duurzame 
energieopwekking van woningen.

•  trekker kennisontwikkeling en innovatie 
Trekker van het Utrechts Kennis- en Actienetwerk met 
gemeenten, woningbouwcoöperaties, energiecoöperaties 
en buurtinitiatieven. En met partners als ROM regio Utrecht, 
Economic Board Utrecht, Stichting Energiefonds Utrecht, 
Natuur en Milieufederatie Utrecht, RVO en banken.

Ideologisch, democratisch ideaal als 
hoofdmotief 
“De energietransitie kan enkel slagen wanneer deze 
voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We moeten ook 
een oplossing bieden voor mensen die niet zomaar de 
mogelijkheid hebben om te participeren in wijkaanpakken. 
Daar wil de Provincie Utrecht stappen in zetten.” 

Woningstichting en gemeente in de 
schijnwerpers
Provincie organiseert een congres over inclusieve 
energietransitie. Met voorbeelden van innovaties in de 
praktijk:
“Een ‘warme woning’ is een dienst die je koopt. En de 
dienstverlener zorgt ervoor dat dit gegarandeerd wordt tegen 
een maandelijks bedrag.”

“Koopgarantwoningen stellen  woningcorporatie in staat te 
investeren in de verduurzaming van de zogeheten gespikkeld-
bezit-woningen; voormalige corporatiewoningen die zijn 
verkocht aan particulieren.”

Participatie en communicatie hand in hand
Provincie Utrecht biedt een online platform aan het 
energienetwerk. Waar 500+ mensen en 50+ organisaties 
elkaar ontmoeten.
www.energiewerkplaatsutrecht.nl

Vraag aan PS
Motie SP Regionale Energiestrategie - Aanvaard 25/9/2019: 
Inwoners moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun 
eigen ideeën in te brengen om medezeggenschap te hebben 
in de energietransitie. Hoe draagt de provincie hieraan bij 
vanuit haar indirecte rol? 

Inclusieve energietransitie 
De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen op een wijze die voor iedereen 
haalbaar en betaalbaar is. Dit noemen we de inclusieve energietransitie. Die transitie gaat 
over duurzaamheidsdoelstellingen. En vooral over hoe de omslag in de samenleving zo wordt 
georganiseerd, dat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen.

Samenspel Provincie Utrecht - inwoners
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In gesprek met inwoners over …

Indirect – Onze rol: subsidieverstrekker  
“We stellen via NMU vouchers beschikbaar aan groene 
bewonersinitiatieven.”
-    In ‘Groen aan de Buurt’ werken IVN Utrecht, Landschap 

Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht 
intensief met elkaar samen. 

-    ‘Groen aan de Buurt’ is het servicepunt voor 
bewonersinitiatieven en lokale overheden.

“Utrechts Landschap krijgt subsidie voor het betrekken van 
inwoners, bijvoorbeeld voor het organiseren van excursies.”

Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen bij het beheer 
en onderhoud van natuurgebieden of landschapselementen. 
Met Utrechts Landschap en Landschap Erfgoed Utrecht. 

Bewustwording als hoofdmotief 
Deelnemers helpen de biodiversiteit te vergroten. 

“Deelnemers voelen zich medeverantwoordelijk voor natuur”

Foto: park Elisabeth Groen Amersfoort

We geven inwonersinitiatieven de ruimte
Groen aan de Buurt verstrekt een eenvoudige voucher. 
“Met een tussenpartij erbij bereiken we veel meer mensen.”

We reageren op ontwikkelingen van buiten
Bij welk loket moeten inwoners zijn? Bij provincie of ergens 
anders?
“Wie brengt inwoners op ideeën?”

Vraag aan PS
Is doelgroepdifferentiatie gewenst? En zo ja, hoe doe je dat 
dan?

Groen en natuur 
Steeds meer mensen gaan in hun eigen buurt natuur ontwikkelen en onderhouden.  
De provincie Utrecht stimuleert de vermaatschappelijking van het natuurbeleid door bij te 
dragen aan allerlei projecten.
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In gesprek met inwoners over …

Indirect – Onze rol: trekker van het plan
“De provincie geeft voorwaarden voor participatie mee, 
waarbinnen partners moeten opereren.” 
-    Het plan is een nadere invulling van de Omgevingsvisie, 

waarbij veel interactie was met inwoners. Vanuit het plan 
recreatie en toerisme is co-creatie gestart met partners. 

-    Organisaties als Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben 
lijntjes naar bijvoorbeeld lokale bewonersorganisaties. 

-    Vanuit het samenwerkingsverband zijn jongeren 
uitgenodigd, maar die kwamen niet.

-    Als het plan wordt uitgevoerd, wordt bijvoorbeeld aan 
recreanten gevraagd hoe ze een gebied beleven. De 
bevindingen worden gedeeld met terreineigenaren. 

-    We stimuleren een check op de toegankelijkheid en 
verbeterpunten van de recreatievoorzieningen (VN-verdrag 
Handicap).

 

Draagvlak als hoofdmotief 
“Inwonersparticipatie kan mooie dingen teweegbrengen, maar 
niet altijd voor iedereen.” 

-    We willen dat de mogelijkheden om te recreëren aansluiten 
op de wensen van de bezoekers. 

-    Niet klakkeloos overnemen, maar kritisch blijven kijken. 
Ook als de meerderheid iets wil moeten we afwegen wat 
het grootste maatschappelijke belang is.

1 overheid – 1 contactpersoon
“Let op selectief shopgedrag van mensen tussen gemeente 
en provincie.” 
Inwoners moeten weten met wie ze te maken hebben. 

Vraag aan PS
Moeten er in de visie aanknopingspunten staan over inclusie? 

Recreatie en toerisme 
De provincie Utrecht schreef een plan voor het programma Recreatie en Toerisme 
2022-2025. Met betrokken organisaties, gemeenten, waterschappen, terreineigenaren, 
vrijetijdsondernemers en kennis- en adviesbureaus. Uitgangspunt is dat recreatie-
gebieden goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn, wandelend of fietsend. 

Samenspel Provincie Utrecht - inwoners
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In gesprek met inwoners over …

Direct - voorbeeld Doe-het-zelf  
wooncoöperatie De Jelt
Onze rol: subsidieverstrekker 
De Jelt wil een betaalbare en circulaire woonwijk ontwikkelen 
voor mensen die op een collectieve en duurzame manier 
willen wonen. Bij het ontwikkelen van de wijk hebben de 
bewoners invloed op het ontwerp en de bouw van hun eigen 
huis. Daarnaast is sociale cohesie een belangrijk onderdeel 
van de wijk. Er is ruimte voor bottom-up bewonersinitiatieven. 

“Wees zuiver in je rol. Laat de verantwoordelijkheden 
voor participatie daar waar het hoort bij het ontwikkelen 
van woningbouw of stationsgebied. Maak daar duidelijke 
afspraken over.” 
-    Inwoners zijn bijna altijd betrokken via gemeenten als het 

gaat om wonen (99%). 
-    We zijn erbij gebaat als gemeenten eenzelfde 

participatieproces doorlopen.

“We zijn het meest in onze directe kracht voordat een 
(bestemmings)plan wordt gemaakt.”
-    Alleen aan de voorkant zijn we rechtstreeks in contact, 

zoals bij vernieuwend opdrachtgeverschap. 
-    Wooncoöperatie De Jelt is een voorbeeld van collectief 

particulier opdrachtgeverschap. We stimuleren zo’n 
ontwikkeling met geld, spreken dezelfde taal. Vergunningen 
gaan via de gemeente.

Eigenaarschap als hoofdmotief 
Inwoners zijn zelf eigenaar van de oplossing die we samen 
bedenken. 

Versnelling woningbouw
Met het programma Versnelling Woningbouw pakt de provincie Utrecht haar rol als stimulator en facilitator om 
de woningproductie op te voeren. De provincie helpt partijen om woningbouwprojecten van de planfase naar de 
uitvoering te brengen. Regiocoördinatoren slaan daarbij de brug tussen marktpartijen, overheid en corporaties. 
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Inwonersparticipatie

Overheidsparticipatie

Rechtstreeks in contact

Via anderen in contact

Zoals Fietsersbond, IVN, NMU,  
Utrechts Landschap, ROCOV Utrecht, 
COC Midden-Nederland

Provincie

26
Gemeenten

4 Water-
schappen

Maat-
schappelijke 
organisaties

1,35 miljoen
inwoners



In gesprek met inwoners over …

Samenspel Provincie Utrecht - inwoners
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Direct – Onze rol: subsidieverstrekker 
“Inwoners vinden elkaar vaak op het onderwerp. Ook 
historische verenigingen.”

Een laagdrempelige subsidie voor vragen en projecten. De 
vragen komen echt vanuit inwoners. Zij hebben een initiatief 
en vragen daar geld voor. Bijvoorbeeld: een bijdrage aan 
‘Vissers in Verzet’, een docudrama over de Spakenburgse 
vissers uit 1945, gespeeld door jongeren als eerbetoon aan 
hun grootouders. 

Bewustwording als hoofdmotief 
“De bibliotheken zouden burgerschap actiever kunnen 
promoten.”

We stimuleren actief burgerschap. 

Placemaking
Placemaking is een manier om met inwoners uitnodigende 
openbare ruimten in te richten. Bijvoorbeeld door erfgoed 
te benadrukken, of kunstwerken te plaatsen. Vanuit Cultuur 
en Leefomgeving stimuleren we dit proces om plekken te 
creëren waar mensen graag verblijven. De uitvoering ervan 
gebeurt door externe partijen.

Vraag aan PS
Wat is de rol van de provincie als het gaat om het bevorderen 
van burgerschap? Kunnen wij de linking pin zijn tussen rijk en 
gemeenten?

Cultuur en erfgoed 
De provincie Utrecht wil dat iedereen met cultuur kennis kan maken, de kans krijgt om mee te doen en zijn of 
haar talenten kan ontplooien. De provincie is geïnteresseerd in projecten die erfgoed ontsluiten voor jongeren en 
mensen met een migratieachtergrond. Verhalen over erfgoed kunnen niet alleen een brug slaan tussen verleden en 
toekomst, maar ook tussen verschillende bevolkingsgroepen. 



In gesprek met inwoners over …

Direct als wegbeheerder – Onze rol: trekker
Ruim 300 kilometer aan provinciale wegen, parallelwegen en 
fietspaden in de provincie Utrecht.

Intensieve samenwerking met gemeente Veenendaal. 
-    Gezamenlijk oplossing gezocht voor onvoldoende 

doorstroming op de Rondweg-Oost.
-    Veenendaal draagt financieel bij aan oplossing.

Gefaseerd
-    Fase planstudie; ook bewoners en ondernemers konden 

oplossingen aandragen.
-    Fase voorkeursvariant: adviesronde langs de 

klankbordgroepen van bewoners en bedrijven
-    Advies gemeenteraad Veenendaal aan de provincie over 

de voorkeursvariant, met het verzoek om de leefbaarheid 
meer centraal te stellen en onderzoek te doen naar een 
verlaging van de snelheid. Advies door PS overgenomen.

Draagvlak als hoofdmotief 
Draagvlak creëren en weerstand wegnemen voor snellere 
besluitvorming en realisatie.
Goed stroomlijnen hoe je de omgeving erbij betrekt. Rijk, 
gemeente en omwonenden. 

Betrokkenen
“Betrokkenen weten veel.”
•    Mensen die ‘er bovenop’ wonen
•    Mensen die het verleden kennen
•    Mensen die het netwerk kennen, bijvoorbeeld een 

bestuurlijke functie hebben gehad. 

Participatie en de nieuwe rol van de overheid
Vroeger pakten we verkeersproblemen aan met alleen een 
verkeerskundige bril op. Nu kijken we vantevoren wat er op 
bewoners en bedrijven afkomt en wat dat voor hen betekent. 
We luisteren naar hun ideeën en proberen die mee te nemen 
in een project. 

“In plaats van een brief te sturen bellen we mensen gewoon 
op.” 
“We vertellen ze vooraf wat er op ze af komt en wat dat kan 
betekenen.”

Vraag aan PS
Hoever moeten of mogen we gaan om de mensen uit de 
auto te krijgen of de spits te mijden? Want dat is de beste 
oplossing voor het fileprobleem.

N233 Veenendaal, Rondweg-Oost  
De provincie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de gemeente 
Veenendaal de mogelijkheden onderzocht om de doorstroming, verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid via de Rondweg-Oost (N233) in Veenendaal te verbeteren. Dit heeft geleid 
tot het besluit om de Rondweg-Oost te verbreden.
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In gesprek met inwoners over …

Indirect – Onze rol: ondersteuner 
De provincie Utrecht ondersteunt in drie RES-regio’s de 
gemeenten op inhoud en proces. Onder meer bij het 
vormgeven van het proces, het stimuleren van kennisdeling 
en het bewaken van de solidariteit. We inspireren en geven 
inzicht in de participatie.

Eigenaarschap als hoofdmotief 
De provincie is bevoegd gezag bij grote energietrajecten 
(windmolens). De provincie heeft politieke ambitie om 
de bevoegdheid - en de participatie – over te laten aan 
gemeenten. Gemeenten die samen met inwoners - in nieuwe 
samenwerkingsvormen - eigenaar zijn van de oplossing, 
die zij samen bedenken. De wens is hierin ook om de 
energieprojecten in lokaal eigendom te ontwikkelen.

Inspiratie, overzicht en inzicht
-    Voorafgaand aan de RES is een inspiratieplaat van het 

participatietraject gemaakt, met daarin verwijzingen naar 
instrumenten om participatie vorm te geven. 

-    Voor de behandeling van de RES 1.0 is overzicht en inzicht 
geboden in wat er op gemeentelijk en regionaal niveau is 
georganiseerd aan participatie voor de RES.

Vraag aan PS
In hoeverre willen wij als provincie het participatietraject altijd 
aan gemeenten overlaten, of moeten we in sommige gevallen 
ook zelf het initiatief nemen? 

Regionale Energie Strategie 
In de Regionale Energiestrategieën maken regionale overheden en maatschappelijke 
organisaties afspraken over het opwekken van duurzame energie op land, de verdeling van 
duurzame warmtebronnen en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Samenspel Provincie Utrecht - inwoners

Inwonersparticipatie

Overheidsparticipatie

Rechtstreeks in contact

Via anderen in contact

Zoals Fietsersbond, IVN, NMU,  
Utrechts Landschap, ROCOV Utrecht, 
COC Midden-Nederland
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